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Medlemsantal
SFIS Syd hade 211 medlemmar 2010-02-22. En ökning med 15 medlemmar sen 2008.

Ekonomiskt bidrag från riksföreningen
Lokalavdelningen får 8000 kr plus möjlighet att söka ytterligare bidrag från en gemensam pott
på 10000.

Styrelsesammanträden
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret, varav 3
gemensamma styrelsemöten/planeringsmöten med Svensk Biblioteksförening. Mellan
sammanträdena har medlemmarna i styrelsen kontinuerlig e-postkontakt.

Årets medlemsaktiviteter
Gemensamt kalendarium och vissa samarrangemang med Svensk Biblioteksförenings
Regionförening Skåne.
Januari
22 januari: All that ... and books! Amerikanska bibliotek i utveckling
Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochumsen. Visning av nya
biblioteket i Lomma

Februari
Copyright in Libraries seen from a Global Perspective - Helle Kasarab (från
Novo Nordisk)

Mars
Den 17 mars anordnades årsmöte på Kulturkrogen i Lund.
I samband med årsmötet presenterade Maria Andersson & Diana Strandberg sin uppsats Don't
mention the "L"-word, En analys av biblioteks- och informationsvetenskapsutbildades
karriärmöjligheter på den alternativa arbetsmarknaden.
Nyttan av användarvänlighet - webbplatser idag och imorgon
Föreläsningar och diskussion kring webb 2.0 med Katarina Walter & Mats
Hernvall

April
Hur kan vi på biblioteken förändra vårt arbetssätt för att möta tidens behov?
Elsebeth Tank, Bibliotekschef i Malmö föreläser och ger exempel utifrån Malmö stadsbiblioteks nya
strategi - Darling Library

Maj
Vårutflykt till Villa Blix, Finngatan 10 i Lund
Carina Sjöholm och Charlotte Hagström bjuder på ett underhållande ”forskningssmörgåsbord”
bestående av bland annat forskning och tankar kring träds betydelse, litteratur och litterär turism samt
lite om dataspelande mammor!
Seminarium om arbetsbyte för kompetensutveckling i Helsingborg

September
Bokbuss till Kristianstad bokfestival
Bemötande i fokus 1: Kalla det inte referenssamtal - Samtalets betydelse för
informationsmötets kvalitet
Föredragshållare Anette Eliasson, region-bibliotekschef i Halland och föredraghållare på BHS, har stor
erfarenhet och teoretisk kunskap i ämnet och har föreläst om detta ämne på många bibliotek

November
Bemötande i fokus 2: Tre av fyra barn respekteras inte på bibliotek
Barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson, Lena Lundgren utvecklingsledare Regionbibliotek
Stockholm, Jenny Poncin sektionschef Stockholms stadsbibliotek och ordförande i
Biblioteksföreningens Programutskott föreläser.
Bemötande i fokus3: Hur vi bemöter vår mångfald av besökare på våra bibliotek?
Lisa Berger, Stadsbiblioteket i Malmö, och Ewa Lindblad, Rosengårdsbiblioteket, presenterar IDA - en
verksamhet som riktar sig till vuxenstuderande. Qalinle Dayib från Medborgarkontoret berättar om sin
verksamhet och sina idéer om bemötande ur ett mångfaldsperspektiv

December
Open Access - din mandel i julgröten. Pubkväll på Kulturkrogen i Lund
Jessica Lindholm, Digitala Informationstjänster på Malmö högskolas Bibliotek och IT, och Helena
Stjernberg, Ferring Läkemedel, berättar på ett lättillgängligt sätt om hur Open Access funkar, hur och
var du hittar artiklarna och hur man som bibliotekarie kan jobba med Open Access-frågor.

