Verksamhetsberättelse för Svensk förening för
informationsspecialister lokalavdelning Syd (SFIS Syd),
verksamhetsår 2017
SFIS Syds sammansättning
Lokalavdelningen har under verksamhetsåret 2017 haft följande sammansättning:
Styrelse

Katrina Arndt, vice ordförande
Kerstin Belin, sekreterare
Inga-Lill Blomkvist, kassör och firmatecknare
Claes Ohlsson
Maria Ohlsson, ordförande
Elin Thunell
Revisorer

Ola Tengstam, revisor
Linnea Stensson, revisorssuppleant
Valberedning

Ingela Wahlgren, sammankallande
John Holmberg Runsten, suppleant

Medlemsantal
SFIS Syd hade 90 medlemmar 2017-12-31.

Ekonomiskt bidrag
Lokalavdelningen får 8000 kr från riksföreningen.
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Styrelsesammanträden
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under verksamhetsåret, plus två protokollförda
gemensamma styrelse/planeringsmöten med Svensk bibliotekförening regionförening Skåne. Mellan
sammanträdena har medlemmar i styrelsen haft kontinuerlig e-postkontakt.

Övriga sammanträden
De tillfälliga arrangörsgrupperna för arrangemangen under året 2017 har haft planeringsmöten utan
formella minnesanteckningar.

Medlemsaktiviteter under året 2017
Alla aktiviteter har varit samarrangemang med Svensk biblioteksförenings regionförening Skåne
med undantag för Omvärldsbevakningsdagen 16/11. Texterna nedan är saxade ur inbjudningar till
arrangemangen.

8/2 Kompetenser för framtiden - 94 deltagare

SFIS Syd tillsammans med Svensk Biblioteksförening region Skåne bjuder in till en dag om
framtidens kompetensbehov inom bibliotek.
Vi får ett övergripande nationellt och internationellt perspektiv i form av utredningen kring Nationell
biblioteksstrategi samt IFLA:s sektion för kompetensutveckling, som presenterar nyligen antagna
riktlinjer.
Vi får ta del av bibliotekschefers (både inom folk- och högskolebibliotek) tankar om vilka
kompetenser som kommer att behövas, och biblioteksutbildningarna i Köpenhamn, Lund och Borås
ger sina respektive syner på professionen och dess framtid och vilka kompetenser studenterna
behöver för att klara av dagens och morgondagens biblioteksverksamhet.
Dagen innehåller presentationer och en avslutande paneldebatt med alla medverkande.
Medverkande:
Karin Linder, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening och tidigare utredare av Nationell
biblioteksstrategi (denna talare fick förhinder)
Ewa Stenberg, co-chair IFLA:s sektion för kompetensutveckling
Maria Haglund, överbibliotekarie på KTH
Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg och co-chair IFLA:s sektion för kompetensutveckling
Jenny Lindberg, lärare och forskare på BHS
Johanna Rivano Eckerdal, lektor och forskare på ABM-utbildningen, Lunds universitet Henrik
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Jochumsen, lektor/associate professor på Det Informationsvidenskabelige Akademi vid Köpenhamns
universitet
Datum: 8 februari
Plats: Humanistiska hörsalen, SOL (Språk- och Litteraturcentrum), Helgonabacken 12, Lund
Program:












9.30 - kaffe och macka framdukat.
10.00 - 10.30: Karin Linder, generalsekreterare i Svensk Biblioteksförening: "Bibliotekens
roll om fem år" (denna punkt utgick pga sjukdom)
10.30 - 11.00: Ewa Stenberg, co-chair IFLA:s sektion för kompetensutveckling: “IFLA
Guidelines for Continuing Professional Development”
11.15 - 11.45: Maria Haglund, överbibliotekarie på KTH: "Utmaningsdrivet
förändringsarbete
- Hur rustar vi organisationen för förändring?"
11.45 - 12.15: Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg och co-chair IFLA:s sektion för
kompetensutveckling: "Bibliotekarier i nytt uppdrag – kontinuerligt lärande för att jobba i en
förändrad värld"
12.15 - 13.15: Lunch på egen hand
13.15 - 13.45: Jenny Lindberg, lärare och forskare på BHS: "Profession i förändring – hur
förbereder vi studenterna för framtiden?"
13.45 - 14.15: Johanna Rivano Eckerdal, lektor och forskare på avdelningen för ABM,
Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet
14.15 - 14.45: Henrik Jochumsen, lektor/associate professor på Det
Informationsvidenskabelige Akademi vid Köpenhamns universitet
14.45 - 15.00 - kort paus med kaffe
15.00 - 15.45: paneldebatt. Moderator: Catharina Isberg

14/3 Årsmöte – 12 deltagare

Välkomna till årsmöte SFIS Syd!
Den 14 mars träffas vi på Orkanenbiblioteket i Malmö, sal C526, kl 17.30.
Efter mötesförhandlingarna föreläser Monica Lassi, fil. dr. och bibliotekarie med inriktning på
forskningsdata och forskningsinfrastrukturer på Avdelningen för Vetenskaplig kommunikation vid
Universitetsbiblioteket i Lund.
Monica ska prata om bibliotekariens nya roll inom forskningsdata: Forskningsdata är det nya heta
inom forskarvärlden, men det saknas nationella riktlinjer och samordning. Hur kan bibliotekarier
positionera sig inom området? Och hur kan vi stötta forskarna i sitt arbete, och vara bryggan som
behövs mellan forskarna och resten av samhället? Kan vi hjälpa till att avmystifiera begreppet
forskningsdata? Monica berättar om hur hon och hennes kollegor arbetar med dessa frågor och ger
exempel på olika cases där deras expertis kommit till nytta, inom allt ifrån klimatdata till fossiler.
Program under kvällen:
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17.30 - Årsmötesförhandlingar (dokument läggs ut på SFIS hemsida inom kort)
18.00 – Föreläsning av Monica Lassi om bibliotekariens nya roll inom forskningsdata.
Inom sitt arbete på UB i Lund verkar Monica inom forskningsinfrastrukturen ICOS kolportal, och
som applikationsexpert för datacentret Lunarc inom metadata, ontologier och proveniens inom
forskningsdata. Monica disputerade år 2014 i biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs
universitet på avhandlingen “Facilitating collaboration: Exploring a socio-technical approach to
the design of a collaboratory for Library and Information Science”.
19.00 – Middag på Namu, Landbygatan 5 i Malmö.

17/5 Vårutflykt – 59 deltagare

Välkommen på vårutflykt till Skissernas Museum i Lund!
Datum och tid: onsdag 17 maj kl. 16.00.
Vi får en guidad tur i det nyligen tillbyggda och nyöppnade, unika konstmuséet med flera nya
publika ytor för möten med den konstnärliga kreativa processen. Läs mer på
www.skissernasmuseum.se .
Efter visningen äter vi tillsammans i restaurang På Skissernas. Du bjuds på Toast Skagen eller
motsvarande vegetariskt alternativ. Dryck till självkostnadspris.

19/4 Kvalitetsseminarium – 33 deltagare

SFIS Syd tillsammans med Svensk Biblioteksförening region Skåne bjuder in till en spännande
eftermiddag om kvalitet i teori och praktik för biblioteksutveckling.
Tid: 19 april kl 13.00 – 16.00, med fikapaus
Plats: Malmö högskola, Orkanenbiblioteket, sal C528
Det finns ett ökande intresse för modeller, metoder och verktyg som kan hjälpa biblioteken att
utveckla och förändra sin verksamhet i önskad riktning. Vår omvärld är i ständig rörelse, biblioteken
behöver förhålla sig till detta. Vad som ligger i begreppen kvalitet och kvalitetsarbete formas av våra
teorier, vår praktik och samspelet mellan dessa.
Under eftermiddagen får vi ta del av exempel på modeller och tillämpningar i kvalitetsarbetet.
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Åsa Forsberg och Tore Torngren från Lunds UB, visar den kvalitetsmodell för
verksamhetsutveckling på Lunds universitets bibliotek som de själva arbetat fram, samt
berättar hur man har börjat arbeta med modellen i relation till bibliotekens övergripande
verksamhetsplan.
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Elisabet Rundqvist, Kungliga Biblioteket, presenterar KB:s utvecklade kvalitetsmodell som
är en konceptuell modell som kan användas inom alla biblioteksverksamheter för att
säkerställa kvalitet i våra tjänster.
Christina Stålnacke, Projektledare Region Norrbotten, berättar om ett pågående
läsfrämjandeprojekt för alla folkbiblioteken i Norrbotten där man introducerat några
kvalitetsverktyg, såsom taxonomier och KB:s kvalitetsmodell, i syfte att strukturera och
utveckla verksamheten.

13/9 Malmö stadsarkiv – 27 deltagare

SFIS Syd tillsammans med Svensk Biblioteksförening, Regionförening Skåne bjuder in till
studiebesök på Malmö stadsarkiv.
Arkivarie Suzanne Sandberg berättar om stadsarkivets verksamhet och visar arkivet där vi
kommer att få ta del av intressanta analoga handlingar såväl som smakprov på digitala resurser.
Vi får också en visning av deras bibliotek som lockar många besökare och som är en viktig del i
det publika arbetet.



Tid: Onsdagen den 13 september kl 16.00
Plats: Bergsgatan 20, Malmö

De som vill och har möjlighet fortsätter att umgås på restaurant Plockepinn (egen bekostnad)
efter studiebesöket som varar i drygt en timme.

24/10 Design thinking och User experience – 46 deltagare

SFIS Syd tillsammans med Svensk Biblioteksförening region Skåne bjuder in till en spännande dag
där vi sätter användaren i centrum genom Design Thinking och User Experience (UX).
Det finns ett stort intresse för metoder och verktyg som kan hjälpa biblioteken att komma närmare
sina användare och utveckla sin service. Hur lär vi känna våra användare bättre, hur blir vi mer
innovativa och löser de utmaningar vi ställs inför i vår verksamhet, och hur utvecklar vi tjänster som
passar för våra användares behov?
Tid: 24 oktober kl 10.00 – 15.45, med fikapaus på eftermiddagen (lunch till egen kostnad kl 12.00 12.45).
Plats: Malmö Stadsbibliotek, Röda rummet.
Förmiddag: Workshop: Lär känna dina användare!
Ingela Wahlgren (Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet) leder denna workshop där du som
deltagare får prova på några olika UX-metoder (User Experience) som kan användas i olika stadier
av ett utvecklingsarbete, för att få kännedom om användarnas vardag och hur de använder
biblioteket. Ingela inleder med en kortare introduktion till UX och etnografiska metoder.
Föreläsning: Service design: Helsingborgs bibliotek har använt sig av Service design och specifikt
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metoden ”Kundresan” för att få en djupare förståelse för användares behov, förväntningar och
beteenden. Eva Hveem berättar om hur de gick tillväga och vad de kom fram till.
Lunch på egen hand kl 12.00 - 12.45.
Eftermiddag:
Workshop: Design thinking på Dokk1. Biblioteket i Århus har utvecklat metoden
http://designthinkingforlibraries.com/ Vi får en kortare genomgång av metoden, de nyaste
erfarenheterna med Design thinking och därefter en workshop med uppsamling.

9/11 Källkritik – 31deltagare

"Vem i hela världen kan man lita på? - Halvdag om källkritik och faktagranskning
Framväxten av dagens informationssamhälle har inneburit en renässans gällande intresset för
källkritik och faktagranskning. Det märks inte minst genom återkommande och intensiva
diskussioner om ”fake news”, ”alternativa fakta” och ”googlifiering”. Uppgiften att stärka
medborgarnas förmåga att identifiera källors trovärdighet likväl som algoritmisk påverkan förefaller
viktigare än någonsin.
Tillsammans med Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne bjuder SFIS Syd in till en dag
med föreläsningar och diskussioner inom detta glödheta ämne.
Datum: 09 november 2017
Tid: 10.00-13.00, fika innan programmet från 9.30
Lokal: Helsingborgs stadsbibliotek, Hörsalen
Deltar gör:
Karolina Carolina Andersdotter (Uppsala universitet): Bättre att stämma i bäcken:
informationsflöden och oklara källor.
Hugo Ewald (Viralgranskaren): Källkritik i sociala medier – så blir du en bättre viralgranskare.
Föreläsning och workshop, tag med dig mobiltelefon (smartphone), ”padda” och/eller dator till
workshopen.

16/11 Omvärldsbevakning – 29 deltagare

Omvärldsbevakning – ack så viktigt. Men hur gör man?
SFIS Syd bjuder in till en dag om omvärldsbevakning 16 nov.
När vi planerar vår verksamhet är omvärldsbevakning ett viktigt moment, där syftet är att skaffa sig
en bild av hur omvärldsfaktorer påverkar den egna verksamheten, på kort och lång sikt. Men hur gör
man?
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SFIS syd bjuder in till en dag om omvärldsbevakning där vi får idéer och inspiration, tips om verktyg
och metoder, samt möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte.
Datum: 16 november
Plats: Malmö, Ungdomens hus på N. Skolgatan 10 B.
Tid: kl 10.00- 15.00 (kaffe från kl 9.30)
Program:










Registrering. Kaffe och macka finns framdukat från kl 9.30.
Bulb Intelligence: Anna Rydbeck och Sebastian Hansson startade eget företag inom
competitive intelligence efter att ha varit anställda som informationsanalytiker i
läkemedelsbranschen. Bulb Intelligence, som finns på Medicon Village i Lund, anlitas av
företag inom framför allt life science-området, för att få hjälp att analysera konkurrensläget
och optimera sina strategier.
Advokatfirman Vinge KB: Elin Thunell, Elisabeth Ejemyr och Ann-Christin Karlén
Gramming, informationsspecialister på Advokatfirman Vinge KB – Tidspress och hög
servicenivå – omvärldsbevakning på ett företagsbibliotek. Näringslivets behov av information
är enormt och det är en grannlaga uppgift på ett företagsbibliotek att tillgodose olika
önskemål som dessutom ofta kräver en snabb hantering.
Lunch på egen
hand
SFIS omvärldsnät. Maria Johnson, Universitetsbiblioteket i Lund – berättar om SFIS
omvärldsnät och aktiviteterna där.
Gruppdiskussion med kaffe och kaka
Linda Nilsson, analytiker vid Polismyndigheten - Omvärldsanalys i det stora och det lilla.

28/11 Videor, quizar, LibGuides - en halvdag om digitala lärobjekt på bibliotek – 37 deltagare

Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne tillsammans med Svensk förening för
informationsspecialister, Syd bjuder på en halvdag som står i pedagogikens tecken. Både
förutsättningar för skapandet av och praktiska lösningar kring digitala lärobjekt, vilket kan vara allt
från skärminspelningar, online-quizar, LibGuides till videor, ska belysas. Dagen inleds med fem
kortare föredrag och avslutas med en timmes blixtpresentationer enligt metoden TeachMeet (se
nedan)– och här behöver vi din hjälp! Har du själv skapat ett lärobjekt som du vill berätta om lite
kort? Planerar du att skapa ett och vill få lite feedback? Har du ett verktyg du tycker om att använda
som du vill tipsa om? Då är du välkommen att hålla en sådan blixtpresentation. Naturligtvis är du
också välkommen att delta utan att presentera.
Tid: 28 november, kl. 9-12
Plats: Orkanen, Malmö högskola, rum C528.
Program:
9:00-10:00 - Inledning och presentationer:
• Karin Jönsson, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet: Nordiskt
bibliotekssamarbete med projektmedel från NordPLus
• Jette Fugl, Københavns Universitetsbibliotek: Learninglib.dk læringsobjekter - skabt i samarbejde
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med KU undervisere
• Gunilla Fors & Sofia Murray, Malmö Stadsbibliotek: Pilotprojekt Bibblan bildar – en digital
lärplattform för folkbiblioteksområdet
10:00-10:15 Fika
10:15-10:55 Presentationer:
• Jenny Widmark, Malmö högskolas bibliotek: Upphovsrätt – vad ska jag tänka på?
• Jenny Magnusson och Pernilla Fröjdh, Malmö högskolas bibliotek: Digitala lärobjekt i
undervisningen
10:55-11:00 Bensträckare
11:00-12:00 Blixtpresentationer enligt TeachMeet-metoden
Ett TeachMeet är ett informellt om än organiserat möte där deltagarna delar med sig av sina
pedagogiska erfarenheter genom väldigt korta presentationer. Ordningen på presentatörerna slumpas
fram bland dem som har anmält sig som sådana. I vår version får du sju minuter på dig: Du kan välja
att göra en presentation på fem minuter plus två minuter för frågor om t.ex. ett digitalt lärobjekt du
har skapat eller ett verktyg för skapandet av sådana som du tycker fungerar bra, eller en presentation
på två minuter om ett objekt du planerar skapa som du vill ha feedback på. I det senare fallet ges då
alltså 5 minuter till feedback. Det kommer att hållas noga koll på att tiderna hålls.

8/12 Julmingel – 24 deltagare

SFIS Syd och Svensk Biblioteksförening Region Skåne bjuder in till traditionsenligt julmingel
fredagen den 8 december kl 16.00.
Vi träffas i år på Kulturen i Lund, där vi får en rundtur bland deras miljöer med jultema:
I Blekingegården står julbordet dukat och vi ser hur julen firades hos storbonden Carl Olsson år
1815.
Vi stiger sedan in i familjen Thomanders borgliga hem. Där firas jul på 1840-talet med årets nyhet –
julgranen!
Slutligen går vi till en lägenhet i Arbetarbostaden där Ninne och hans familj firar jul på 1930-talet.
Från radion hörs Farbror Sven och hans ”Dans kring granen”.
Plats: Kulturen, Tegnérplatsen 6, Lund
Datum: 8 december
Tid: kl 16.00 - 18.00 ca
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