Protokoll
Fört vid Svensk förening för informationsspecialisters extra årsmöte onsdagen den 24 november 2010,
Uppsala universitet, Humanistiskt centrum, Uppsala.
§ 1 Sittande ordförande öppnar årsmötet
SFIS ordförande Peter Almerud förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§ 2 Kallelse till årsmötet
Kallelse till årsmötet förklarades ha skett i behörig ordning.
§ 3 Val av ordförande för årsmötet
Peter Almerud valdes att leda årsmötesförhandlingarna.
§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
Gunilla Hecktor valdes till sekreterare för årsmötet.
§ 5 Val av rösträknare
Till rösträknare utsågs Maria Haglund och Jakob Harnesk.
§ 6 Val av två personer som jämte ordföranden skall justera årsmötets protokoll
Eva Harrie och Moniqa Norrgård utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
§ 7 Styrelsens förslag till ändring av stadgarna
Peter Almerud gick igenom ändringarna av stadgarna, punkt för punkt. Ett tillägg till styrelsens förslag
gjordes: § 22. Ordet minst lades till i första meningen: Årsmötets föredragningslista skall minst
omfatta. Därefter godkände årsmötet styrelsens förslag till ändring av stadgarna. Faktarutan längst ned
skall redigeras bort.
§ 8 Styrelsens förslag till budget för år 2011
Peter Almerud gick igenom budgeten. Förslaget innebär att budgeten för 2011 är underbalanserad,
men föreningen har medel att täcka förlusten. SFIS har förlorat det statliga anslaget from 2010, och vi
behöver en omställningsperiod. Vi behöver vrida verksamheten åt ett annat håll. Budgeten innehåller
minskade intäkter av konferensverksamheten, vilket är en anpassning till verkligheten, med ökad
konkurrens och vikande deltagarantal på våra konferenser. Nytt koncept med lägre konferensavgifter
innebär att fler medlemmar kan komma, nyttan av att vara med i SFIS ökar. Kansliets resurser
kommer att minskas ytterligare. Flytt av kansliet till billigare lokal kommer att genomföras. Strategin
inför framtiden är att öka de lokala aktiviteterna, och vända den negativa medlemsutvecklingen. Det
måste finnas skäl att vara med personligen, även om arbetsgivaren inte betalar. Ekonomin skall byggas

huvudsakligen på medlemsavgifterna. Institutionellt medlemskap är inte aktuellt. Årsmötet
diskuterade hur vi skall nå ut till nya medlemmar. Därefter godkände årsmötet styrelsens förslag till
budget för 2011.
§ 9 Årsmötet avslutas
Mötesordförande Peter Almerud tackade deltagarna och förklarade årsmötet avslutat.
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