
 
 
 
 

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister 
 

Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014, reviderade vid ordinarie årsmöte 
den 24 april 2015 samt vid ordinarie årsmöte den 12 juni 2018. Dessa stadgar skall 

också gälla för föreningens lokalavdelningar. 
 

§ 1 
Svensk förening för informationsspecialister har till syfte att verka för en 
kvalificerad informationsförsörjning genom att 

- stödja medlemmarna i deras roll som 
informationsspecialister och öka deras kompetens i 
informationshantering, informationsvärdering och förmåga att 
använda relevanta verktyg 
- utveckla nätverk och bidra till erfarenhetsutbyte inom 
informationsförsörjning 
- verka för aktivt svenskt deltagande i internationellt 
samarbete inom informationsförsörjning och 
informationshantering 

 
§ 2 

 
Föreningen har enskilda medlemmar, institutionsmedlemmar och 
hedersledamöter. Medlem kan den person eller organisation vara som 
genom sin verksamhet eller på annat sätt stöder föreningens syften.  

 
Medlemskap erhålles efter intresseanmälan och erläggande av fastställd 
årsavgift. 

 
Såväl föreningen som lokalavdelning har rätt att utse hedersledamot 
inom respektive sammanslutning. Förslag till hedersledamot skall vara 
förordat av respektive styrelse. 

 
§ 3 

 
Årsavgift för medlemmar fastställs på årsmöte och skall erläggas senast 
1 mars. 



 
 
 
 

Hedersledamot erlägger ingen avgift. 
 
Styrelsen kan bevilja vissa kategorier medlemskap till reducerad avgift. 

 
Ordinarie årsavgift ger rätt till medlemskap i föreningen samt en 
lokalavdelning. 

 
Föreningen kan ta emot ekonomiska bidrag från företag, organisationer 
eller sammanslutningar, som vill stödja utvecklingen inom föreningens 
verksamhetsområde. 

§ 4 
 
Medlem som ej erlagt årsavgift senast 1 mars anses ha utträtt ur 
föreningen. 

 
I övrigt kan styrelsen av särskilda skäl genom enhälligt beslut utesluta 
medlem ur föreningen. 

§ 5 
 
Föreningen har sitt säte i Stockholm. 

 
§ 6 

 
Om medlemmar verksamma på viss ort eller inom viss del av landet 
sammansluter sig kan styrelsen godkänna sammanslutningen som 
lokalavdelning av föreningen. Lokalavdelnings verksamhet regleras i 
föreningens stadgar. 
Lokalavdelning skall senast den 15 mars till föreningens styrelse avge 
berättelse över sin verksamhet under det senast förflutna kalenderåret. 

 
§ 7 

 
Medlemmar, verksamma inom viss bransch eller intresseinriktning, kan 
sammansluta sig till bransch- eller intressegrupper, vilka skall 
godkännas av styrelsen. Varje grupp skall senast den 15 mars till 



 
 
 
 

föreningens styrelse avge berättelse över sin verksamhet under det senast 
förflutna kalenderåret. 

§ 8 
 

Verksamhetsår är kalenderår. 
§ 9 

 

Föreningen skall utse en styrelse, vilken handhar föreningens 
verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av föreningen 
fattade beslut. Styrelsen är, då allmänt möte inte är samlat, föreningens 
högsta beslutande organ. 

 
Föreningens styrelse skall bestå av en ordförande, en vice ordförande 
och ytterligare minst fem ledamöter, som kallas till alla styrelsemöten. 

 
Mandattiden är ett år för ordförandena, två år för övriga ledamöter. 
Mandattiden för ledamöter skall vara omlottliggande så att halva 
styrelsen väljs varje år. 

 
Lokalavdelnings styrelse skall bestå av minst tre ledamöter som kallas 
till alla styrelsemöten inom respektive lokalavdelning. Lokalavdelnings 
styrelse väljs på lokalavdelnings årsmöte. 

 
Lokalavdelnings styrelse äger rätt att till sina styrelsesammanträden 
kalla representant från föreningens styrelse. 

 
Styrelseledamot kan omväljas. 

 
Vid konstituerande möte utser styrelsen inom sig en ekonomiansvarig. 
Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare. 

 
Över styrelsens sammanträden skall föras protokoll varav besluten skall 
framgå. 

 
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har 



 
 
 
 

fungerande ordförande utslagsröst. 
 

§ 10 
 
Styrelsen har möjlighet att inom sig utse arbetsutskott för att bereda 
ärenden inför styrelsemöten samt att enligt styrelsens bestämmande 
handlägga löpande ärenden. 

 
Arbetsutskott skall bestå av ordföranden samt minst två ledamöter. 
Arbetsutskotts möten skall protokollföras. Ärendena föreläggs styrelsen 
för beslut eller konfirmering. 

 
§ 11 

 
Styrelsen kan tillsätta permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper med 
särskilda uppdrag. För varje arbetsgrupp skall styrelsen utse 
sammankallande samt lämpligt antal ledamöter. Varje arbetsgrupp skall 
fortlöpande rapportera till styrelsen. 

 
§ 12 

 
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av en 
revisor, som väljs på årsmöte. På årsmöte väljs även en 
revisorssuppleant. 

 
Lokalavdelnings räkenskaper och lokalavdelnings styrelses förvaltning 
skall granskas av en revisor, som jämte en revisorssuppleant väljs på 
lokalavdelnings årsmöte. 

 
§ 13 

 
Föreningen skall på årsmöte bestående av en ordinarie ledamot samt en 
suppleant från varje lokalavdelning. Årsmötet utser en ledamot att vara 
sammankallande. Förslag till lokalavdelnings kandidat till ledamot och 
suppleant i valberedningen utses på lokalavdelnings årsmöte och skall 
skriftligen lämnas till föreningens styrelse senast den 15 mars. 



 
 
 
 
 

Lokalavdelnings valberedning skall bestå av två ordinarie ledamöter och 
en suppleant. Dessa väljs på lokalavdelnings årsmöte. 

 
Valberedningens uppgift är att förbereda och lämna förslag till de 
personval, inom styrelsen samt till revisorer, som skall äga rum vid 
nästkommande årsmöte. 

 
Förslag från valberedningen skall före den 15 mars i skriftligt protokoll 
överlämnas till föreningens styrelse. 

 
Lokalavdelnings valberedning skall senast tre veckor före 
lokalavdelnings årsmöte till lokalavdelningens styrelse överlämna sitt 
förslag skriftligt. 

 
Valberedningens ledamöter får inte vara ledamöter i styrelsen, inte heller 
sekreterare, revisorer eller revisorssuppleanter. 

 
§ 14 

 
Föreningens räkenskaper och styrelsens berättelse avseende det senast 
förflutna kalenderåret skall vara revisorn tillhanda senast 15 februari. 
Revisionsberättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 15 mars. 

 
Lokalavdelnings räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast 31 
januari. Revision av lokalavdelnings räkenskaper skall vara verkställd 
senast 15 februari. 

§ 15 
 
Kallelse till allmänt möte med föreningens/lokalavdelnings samtliga 
medlemmar skall, jämte föredragningslista för detsamma, utfärdas av 
styrelse och vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet. 

 
Styrelsen är skyldig att kalla till allmänt möte inom sex veckor efter det 
att minst en tjugondel av medlemmarna gjort framställan härom. 



 
 
 
 

§ 16 
 
Beslut vid allmänt möte över på föredragningslista angivet ärende fattas 
med enkel majoritet när inget annat är stadgat. Vid lika röstetal har 
mötets ordförande utslagsröst. 

 
§ 17 

 
Sluten omröstning i fråga om personval skall vid allmänt möte äga rum 
om någon medlem så yrkar. Vald är den eller de som fått högsta 
röstetalet. Vid lika röstetal avgör lotten. 

 
§ 18 

 
Varje vid allmänt möte närvarande medlem äger en röst. 

 
§ 19 

 
Vid allmänt möte skall föras protokoll varav besluten framgår. 

 
§ 20 

 
Motion eller förslag rörande föreningens eller lokalavdelnings 
verksamhet, vilken ställs till allmänt möte av medlem eller av allmänt 
möte särskilt tillsatt utredning, skall senast två månader före mötet 
skriftligen inges till föreningens eller lokalavdelnings styrelse. Förslag 
skall, jämte styrelsens yttrande, behandlas på ifrågavarande allmänna 
möte. 

 
§ 21 

 
Föreningens årsmöte skall hållas före juni månads utgång. 

Lokalavdelnings årsmöte skall hållas senast 15 mars. 



 
 
 
 

Kallelse till årsmöte skall utöver föredragningslista åtföljas av 
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse*, stadgeförslag*, om sådant 
föreligger, valberedningens förslag, förslag till budget samt förslag 
angående årsavgifter*. 

 
* gäller ej lokalavdelning 

 
§ 22 

 
Årsmötets föredragningslista skall omfatta: 

 
1. Sittande ordförande öppnar mötet 
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
3. Val av ordförande för årsmötet 
4. Val av sekreterare för årsmötet 
5. Val av rösträknare 
6. Val av två personer som jämte ordförande skall justera årsmötets 
protokoll 
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
8. Föredragning av revisorernas berättelse 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat 
11. Val av ordförande 
12. Val av vice ordförande 
13. Val av övriga styrelseledamöter 
14. Val av revisorer 
15. Val av revisorssuppleanter 
16. Val av valberedning samt för lokalavdelning även val av 
lokalavdelningens kandidat i föreningens valberedning 
17. Beslut om årsavgift* 
18. Motioner och förslag 
19. Övriga frågor 
20. Årsmötet avslutas 

 
Årsmötet får ej besluta i andra än på kallelsens föredragningslista 
upptagna ärenden. 



 
 
 
 
 

* gäller ej lokalavdelning. 
 

§ 23 
 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med en majoritet av minst två 
tredjedelar av avgivna röster vid två på varandra följande allmänna 
möten med minst en månads mellanrum varav ett möte skall vara 
årsmöte. 

 
§ 24 

 
För upplösning av föreningen/lokalavdelning krävs beslut härom med 
minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. 
Upplöses föreningen skall beslut om dess tillgångar fattas vid det andra 
av ovannämnda möten. 

 
Om lokalavdelning upplöses skall handlingar och tillgångar överlämnas 
till föreningen. 

 
 

Svensk förening för informationsspecialister, SFIS, har sitt 
ursprung i Tekniska Litteratursällskapet, TLS. TLS grundades 
den 15 januari 1936 och ändrade namn till SFIS den 1 januari 

2002. 


