Protokoll
Fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte onsdagen den 3 juni 2009, Campus
KTH, Stockholm.
§ 1/09 Årsmötet öppnas
SFIS Ordförande Margareta Nelke förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla varmt välkomna till
föreningens årsmöte.
§ 2/09 Kallelse till årsmötet
Kallelse till årsmötet förklarades ha skett i behörig ordning.
§ 3/09 Val av ordförande för årsmöte
Margareta Brundin valdes att leda årsmötesförhandlingarna.
§ 4/09 Val av sekreterare för årsmötet
Gunilla Hecktor valdes till sekreterare för årsmötet.
§ 5/09 Val av rösträknare
Till rösträknare utsågs Jette Guldborg Petersen och Göran Henriksson.
§ 6/09 Val av två personer som jämte ordföranden skall justera årsmötets protokoll
Ann-Kristin Forsberg och Elahe Hamidi utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
§ 7/09 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande Margareta Nelke betonade att föreningen är beroende av ideella krafter. Ca 60 personer är
aktiva i föreningen, vilket är en stor andel jämfört med andra föreningar. Med tanke på hur
tidsmässigt pressade vi alla är, visar det på att vi är en attraktiv förening med många engagerade
medlemmar. SFIS har genfört ett stort program under verksamhetsåret, inte minst i våra fem
lokalavdelningar. Det är en grundtanke att verksamheten skall vara nära medlemmarna. Nätverket är
viktigt. SFIS styrelse avvecklade under 2008 SFIS Service AB, eftersom vi nu kan dra av momsen för
föreningens kommersiella verksamhet i föreningen. Anslaget för 2010 från Tillväxtverket är osäkert.
Vi ser dock framtiden an med tillförsikt, fler studentmedlemmar har tillkommit vilket säkrar en god
återväxt.
§ 8/09 Föredragning av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.
§ 9/09 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2008.
§ 10/09 Beslut om årsavgift 2010
Styrelsen föreslår årsavgift för 2010 enligt följande: Medlemsavgiften är 100 kr för samtliga
medlemmar (fullbetalande, studenter och pensionärer). För fullbetalande medlemmar utgår
dessutom en serviceavgift på 400 kr (+ moms (25 %). Denna serviceavgift är avdragsgill för
arbetsgivaren. Årsmötet godkände styrelsens förslag.

§ 11/09 Beslut om ordförandens arvode 2009/2010
Styrelsen föreslog årsmötet att SFIS ordförandes arvode skall vara 7 314 kr i månaden brutto.
Årsmötet godkände detta.
§ 12/09 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat
Styrelsen har lagt två budgetar, en där man har räknat med beviljat anslag från Tilllväxtverket, en
budget utan anslag. Om anslaget uteblir skall personalkostnaden minskas delvis genom att InfoTrend
läggs ned. En fråga ställdes varför styrelsen valt att investera i obligationer. Svaret var att styrelsen vill
ha säkra placeringsformer. De två versionerna av budgeten för 2010 godkändes av årsmötet enligt
styrelsens förslag.
§ 13/09 Val av ordförande
Peter Almerud valdes enhälligt till ordförande på 1 år.
§ 14/09 Val av vice ordförande
Frågan hänsköts till den nya styrelsen.
§ 15/09 Val av övriga styrelseledamöter
Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
Gabriel Runeby
Heelena Nilsson
Eva Harrie

omval 2 år
nyval 2 år
nyval 2 år

Valda 2008 på två år:
Kajsa Gustafsson Åman (Mellan)
Lars Håkan Herbertsson (Väst)
Peter Lindgren (Stockholm)
Jette Guldborg Petersen (Syd)
1 Vakans
Valberedningen uppmanas att arbeta för att fylla vakansen i styrelsen.
§ 16/09 Val av revisorer
Till revisor omvaldes på 1 år auktoriserade revisorn Lena Gimle.
§ 17/09 Val av revisorssuppleant
Till revisorssuppleanter omvaldes Hans Holm på 1 år.

§ 18/09 Val av valberedning:
Till ledmöter och suppleanter i valberedningen valdes:
Ordinarie ledamöter:
Väst: Anneli Janred
Syd: Anna Alwerud
Norr: Helen Hed
Mellan: Kerstin Magnusson
Stockholm: Karin Jäppinen
Suppleanter
Väst: Claes Asker
Syd: Catharina Isberg
Norr: vakant

Mellan: Kerstin Annebo
Stockholm: Tracey Green
§ 19/09 Motioner och förslag
Inga motioner och förslag förelåg.
§ 20/09 Övriga frågor
SFIS avgående ordförande Margareta Nelke avtackades för sin insats som föreningens ordförande.
Likaså avtackades avgående styrelseledamot Kristina Smedeby. Eva Arndt Kling, som varit vice
ordförande i föreningen avtackades i sin frånvaro. Margareta Nelke tackade styrelsen för gott
samarbete med ett exemplar av hennes bok ”En tonårskattslyngel från Flaka”.
§ 21/09 Årsmötet avslutas
Ordförande tackade deltagarna och förklarade årsmötet avslutat.
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