Fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte måndagen den 8 maj 2017, KTH
Biblioteket, Stockholm

§ 1 Sittande ordförande öppnar årsmötet
SFIS ordförande Ann-Christin Karlén Gramming förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelsen till årsmötet förklarades ha skett i behörig ordning.
§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Ann-Christin Karlén Gramming valdes att leda årsmötesförhandlingarna.
§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Charlotta Eskilson valdes till sekreterare för årsmötet.
§ 5 Val av rösträknare
Till rösträknare utsågs Elisabeth Hammam Lie.
§ 6 Val av två personer som jämte ordföranden skall justera årsmötets protokoll
Elisabeth Hammam Lie och Charlotta Eskilson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Ann-Christin Karlén Gramming presenterade verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkände
verksamhetsberättelsen.
§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs. Årsmötet godkände revisionsberättelsen.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2016.
§ 10 Beslut om årsavgift för 2018
Styrelsen föreslår årsmötet oförändrade avgifter för 2018 enligt följande: Medlemsavgiften är 100 kr.
För yrkesverksamma medlemmar tillkommer en serviceavgift på 400 kr plus moms. Årsmötet
godkänner styrelsens förslag.
§ 11 Beslut om ordförandens arvode
Styrelsen föreslår årsmötet att ordföranden inte arvoderas. Årsmötet godkänner styrelsens förslag.
§ 12 Budget för 2017/2018
Styrelsens förslag till budget godkändes.
§ 13 Val av ordförande
Trots omfattande arbete har valberedningen inte kunnat föreslå någon ny ordförande. Ann-Christin
Karlén Gramming erbjöd sig därför att kvarstå under en kortare övergångsperiod. Årsmötet valde

Ann-Christin Karlén Gramming som interimsordförande och adjungerad till styrelsen fram till och
med september 2017. Extra årsmöte planeras till september i anslutning till Bokmässan.
§ 14 Val av övriga styrelseledamöter
Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
Carina Enestarre, nyval 2 år
Elisabeth Hammam Lie, nyval 2 år
Maria Ohlsson, omval 2 år
Valda 2016 på två år:
Tommy Bildström
Charlotta Eskilson
Kristoffer Karlsson
§ 15 Val av revisor
Till revisor valdes på 1 år Anna Swärd Bergström, nyval.
§ 16 Val av revisorssuppleant
Ingen kandidat finns, posten är därför vakant.
§ 17 Val av valberedning
Lokalavdelningarna för Väst och Stockholm har inkommit med namn till valberedningen. Årsmötet
godkänner en valberedning utifrån de val lokalavdelningarna gjort: Väst: Ingrid Johansson och
Stockholm: Ana Durán. Lokalavdelningarna för Norr, Mellan och Syd har inte i dagsläget valda
representanter. De ombeds att utse personer som kan väljas på extra årsmöte.
§ 18 Förslag om ändring i stadgarna
Vid årsmötet 2016 beslutades att vid årsmötet 2017 genomföra en stadgeändring som innebär att
föreningen inför institutionsmedlemsskap. Med denna ändring kommer § 2 att lyda:
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.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. Enligt § 23 i föreningens stadgar krävs för ändring av
stadgarna beslut vid två på varandra följande allmänna möten med minst en månads mellanrum
varav ett möte skall vara årsmöte. Denna stadgeändring ska alltså på nytt tas upp vid nästa allmänna
medlemsmöte för slutgiltigt beslut om stadgeändring.
§ 20 Motioner
Inga motioner förelåg.
§ 21 Medlemsutvecklingen
Föreningens medlemsantal är relativt stabil även om en viss minskning märks. En orsak kan vara
pensionsavgångar som inte ersätts.
§ 21 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 22 Årsmötet avslutas
Mötesordförande Ann-Christin Karlén Gramming förklarade årsmötet avslutat.
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