Protokoll
Fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte onsdagen den 28 maj 2008, Campus
KTH, Stockholm.
§ 1/08
Årsmötet öppnas
Ordförande Margareta Nelke förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla varmt välkomna till
föreningens årsmöte.
§ 2/08
Kallelse till årsmötet
Kallelse till årsmötet förklarades ha skett i behörig ordning.
§ 3/08
Val av ordförande för årsmötet
Hans Holm valdes att leda årsmötesförhandlingarna.
§ 4/08
Val av sekreterare för årsmötet
Gunilla Hecktor valdes till sekreterare för årsmötet.
§ 5/08
Val av rösträknare
Till rösträknare utsågs Sara Laurentz och Ylva Rosell.
§ 6/08
Val av två personer som jämte ordföranden skall justera årsmötets protokoll
Sara Laurentz och Ylva Rosell utsågs att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
§ 7/08
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Föreningens ordförande Margareta Nelke sammanfattande styrelsens verksamhetsberättelse för
2007. Hon framhöll speciellt rekryteringen av studenter, ca 30 stycken, som ett resultat av en
medveten satsning på att föryngra medlemskåren. Fördelningen av medlemmar mellan folkbibliotek,
företagsbibliotek och forskningsbibliotek är jämn, vilket speglar föreningens ambition att vara en
brygga mellan grupperna. Nord I&D 2007 genomfördes lyckosamt, och gav ett bra överskott .
Antalet deltagare i kursverksamheten har gått ned, men en satsning görs för att locka fler deltagare
genom samarbete mellan utbildningsnämnden och lokalavdelningarna.
§ 8/08
Föredragning av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.
§ 9/08
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2007. Beslutet var enhälligt.

§ 10/08
Beslut om årsavgift 2009
Styrelsen beslöt vid sammanträde den 12 mars 2008 föreslå årsmötet att en oförändrad
medlemsavgift skall gälla för år 2009, dvs. 450 kr, 50 kr för heltidsstuderande medlem, och 225 kr för
pensionerad medlem. Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
§ 11/08
Beslut om ordförandens arvode 2008/2009
Styrelsen beslöt vid sammanträde den 9 april föreslå årsmötet att ordförandens arvode för
mandatperioden 2008/2009 höjs från 7000 kr/månad till 7314 kr/månad.
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.
§ 12/08
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat
Ingen fråga eller kommentar förelåg. Budgeten för 2009 fastställdes enligt styrelsens förslag.
§ 13/08
Val av ordförande
Margareta Nelke valdes enhälligt till ordförande på 1 år.
§ 14/08
Val av vice ordförande
Eva Arndt Kling valdes enhälligt till vice ordförande på 1 år.
§ 15/08
Val av övriga styrelseledamöter
Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
Kajsa Gustafsson Åman
Lars Håkan Herbertsson
Peter Lindgren
Jette Guldborg Petersen

omvald på 2 år
omvald på 2 år
omvald på 2 år
nyval på 2 år

Valda 2007 på två år:
Gabriel Runeby
Kristina Smedeby
1 Vakans
Valberedningen uppmanas att arbeta för att fylla vakansen i styrelsen.
§ 16/08
Val av revisorer
Till revisorer omvaldes på 1 år auktoriserade revisorn Lena Gimle, samt Hans I Holm som nyvaldes på
1 år. Hans I Holm deltog ej i beslutet.
§ 17/08
Val av revisorssuppleanter
Till revisorssuppleanter omvaldes på 1 år Lars Jihamre och Anna Swärd.

§ 18/08
Val av valberedning:
Till ledmöter och suppleanter i valberedningen valdes:
Ordinarie ledamöter
Annelie Janred
Anna Alwerud
Vakant
Vakant

Väst
Syd
Stockholm
Norr
Mellan

Suppleanter
Sofia Arvidsson
Catharina Isberg
Vakant
Vakant
Birgitta Sandstedt

Väst
Syd
Stockholm
Norr
Mellan

Eva Eriksson

Sekreteraren har uppmanat de lokalavdelningar som saknar kandidater att ta fram ledamöter och
suppleanter till valberedningen.
§ 19/08
Motioner och förslag
Inga motioner och förslag förelåg.
§ 20/08
Övriga frågor
Inga frågor ställdes.
§ 21/08
Årsmötet avslutas
Margareta Nelke tackade för förtroendet som årsmötet visat genom att åter välja henne till
föreningens ordförande. Margareta framförde ett varmt tack till utbildningsnämndens avgående
ordförande Åsa Jenslin för hennes insatser för föreningen. Hon välkomnade utbildningsnämndens
nya ordförande Ylva Fernvall, och tackade henne för att hon åtagit sig denna viktiga och arbetsamma
roll. Ett tack framfördes också till den avgående revisorn Christina Brodd, och Hans Holm hälsades
välkommen som ny revisor.
Catharina Isberg som lämnar styrelsen fick ett varmt tack av Margareta. Catharina har varit bra på
att ge positiv feedback och uppmuntran i styrelsearbetet, och hon kommer att bli saknad.
Den närmaste framtiden innehåller en spännande kurs om e-learning den 5 september, med
internationella föreläsare från USA och Malta. Flera kurser är under planering till hösten.
Föreningens höstkonferens går av stapeln den 27-28 november i Stockholm.
Mentorsprogrammet fortsätter Med Kristin Johansson och Gunnel Sebass som ledare.
Margareta avslutade med att framhålla att Svensk förening för informationsspecialister behövs för
att genom nätverkande, informationsförsörjning och kompetens, stärka vår yrkesroll och bidra till att
vi gör ett bra jobb på våra arbetsplatser.
Därefter förklarade mötets ordförande årsmötet avslutat.
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