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Medlemsantal
SFIS Syd har ca 180 medlemmar 2011-02-28.
Ekonomiskt bidrag från riksföreningen
Lokalavdelningen får 8000 kr plus möjlighet att söka ytterligare bidrag från en gemensam pott
på 10 000.
Styrelsesammanträden
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret, varav 2
gemensamma styrelsemöten/planeringsmöten med Svensk Biblioteksförenings
Regionförening Skåne. Mellan sammanträdena har medlemmar i styrelsen haft kontinuerlig epostkontakt.
Årets medlemsaktiviteter.
Gemensamt kalendarium och vissa samarrangemang med Svensk Biblioteksförenings
Regionförening Skåne. (Texterna nedan saxade ur inbjudningarna till arrangemangen.)

Februari
16 februari. Svensk förening för informationsspecialister, SFIS Syd, startar
kompetenscirklar. För att förbättra vår kompetens om användning, teknik och möjligheter på
webben hälsar vi varmt välkommen till lokalavdelningens studiecirkelverksamhet under
våren. Cirkelverksamheten bygger på medlemmarnas gemensamma kraft och vilja att bredda
och eller fördjupa sina egna kunskaper. Konceptet är mycket enkelt. Under våren träffas vi
vid ett par tillfällen. Varje träff får ta ungefär en timme och varje grupp består av 5-7
personer. Gruppen förbereder sig genom att läsa en artikel, studera en webbsida, en produkt
etc. För att testa om konceptet passar i SFIS Syd tänkte vi starta med den semantiska webben.
Vi har valt en kort översiktsartikel skriven av Anders Söderbäck och Martin Malmsten.
Mars
17 mars. SFIS Syds årsmöte på BTJ, Lund, med Föredrag: "Bibliotekarie 2.0".
Katarina Evengård och Linda Nilsson berättar om sin magisteruppsats "Bibliotekarie 2.0 .
Minabibliotek.se och bibliotekarierollen - en fallstudie på Umeå Stadsbibliotek". Uppsatsen
behandlar begreppet Bibliotek 2.0 och hur bibliotekarierollen påverkas av detta perspektiv.
Författarna har undersökt hur bibliotekarierna på Umeå Stadsbibliotek uppfattar att arbetet
med den interaktiva webbplatsen Minabibliotek.se, där användarna bjuds in att vara delaktiga,
har påverkat deras yrkesroll.
24 mars Hur kan vi framtidsspana på våra bibliotek?
Vad behövs för att biblioteken ska kunna driva sin utveckling framåt och
inte hamna efter i den snabba utvecklingen?
Kan man bedriva framtidsspaning med hjälp av
kreativitet och innovation?
Vilken kompetens ska man satsa på och vilka är
morgondagens användare?
Pablo Tapia, Digitala informationstjänster, Bibliotek och IT, Malmö högskola och
Helena Stjernberg, Ferring Pharmaceuticals, Ørestad,
berättar om resultaten från projektet som SUHFs Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för
framtidsfrågor genomförde 2009. Gruppens tankar och idéer kring framtidsspaning
presenteras.
Maj
4 maj. Mingelträff för nya medlemmar.
Inbjudan till nya medlemmar i SFIS Syd. ”Vi i styrelsen vill gärna träffa dig för att höra vad
du har för önskemål om framtida kompetensutveckling inom föreningen. Välkommen för en
stunds minglande och nätverkande på Orkanenbiblioteket i början av maj!”
11 maj. All that ... and books! Amerikanska bibliotek i utveckling: Casper Hvenegaard
Rasmussen och Henrik Jochumsen.
Hur ska framtidens bibliotek se ut? Och varför är de amerikanska biblioteken intressanta och
relevanta för oss i Sverige? Ta del av en fascinerande beskrivning av de amerikanska
bibliotekens arbete,utveckling och framtid.

26 maj. Vårutflykt till Veberöds obemannade bibliotek.
Våren har nu gjort sitt intåg, och innan vi vet ordet av är det dags för sommar och semester!
Årets Vårutflykt går till Veberöds bibliotek, som i oktober 2009 blev Sveriges första
obemannade bibliotek på kvällstid. Kristina Kjörning Vince berättar mer om projektet
som benämns Meröppna biblioteket. Därefter beger vi oss till Mossagården.
September
16 september Kan vi lita på metadata i webbsidor?
Idag innehåller drygt 80% av alla webbsidor någon form av metadata.
Titel är vanligast. Språkuppgift är viktig för att bestämma vad en sida handlar om. Men hur
genomtänkt och tillförlitlig är egentligen inbäddad metadata på våra webbsidor? Spelar
överlappning, felstavning och missbruk av metadata någon roll?
Anders Ardö om tillförlitligheten och användningen av inbäddad metadata utifrån en
undersökning som omfattade mer än fyra miljoner webbsidor. Anders artikel finns tillgänglig
på http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:lup.lub.lu.se:838109.
Oktober
5 oktober. Medlemsmingel och grovplanering för lokalavdelningens aktiviteter 2010.
Kom och träffa nya som gamla SFIS:are för en trevlig pratstund!
November
16 november. Vill du veta mer om KBs nya uppdrag och förslaget till en ny
bibliotekslag? I våras publicerades två texter som berör de svenska bibliotekens framtid:
Kungliga bibliotekets Plan för utvidgat uppdrag inom biblioteksväsendet och Inger Eide
Jensens Utvärdering och förslag till revidering av bibliotekslagen.
Vad innebär KBs nya uppdrag och förslaget till ny lagtext? För att reda ut detta har vi bjudit
in Niclas Lindberg (Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare som var med i
utredningens samrådsgrupp) och Inger Eide Jensen.
December
2 december.Välkommen till Julmingel med SFIS och Svensk Biblioteksförening - ett
samarrangemang med glögg och läsplattor. En kväll med glögg, vintergott - och informellt
erfarenhetsutbyte kring läsplattor. Förutom ett antal ”testbibliotekarier” från Malmö
stadsbibliotek och Malmö Högskolas bibliotek har vi även bjudit in ett antal leverantörer av
olika läsplattor.Syftet är att vi själva ska kunna berätta lite om våra erfarenheter och intryck
av de plattor vi testat, samt även att få lite information av leverantörerna om vad som är på
gång av intresse för olika former av bibliotek.

