Protokoll
fört vid Svensk förening för informationsspecialisters årsmöte måndagen den 18 juni 2007 i
Aula Magna, Stockholms universitet.
§ 1/07
Årsmötet öppnas
Ordföranden Margareta Nelke förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla varmt välkomna till
föreningens årsmöte.
§ 2/07
Kallelse till årsmötet
Kallelse till årsmötet förklarades ha skett i behörig ordning.
§ 3/07
Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande att leda årsmötesförhandlingarna valdes Hans I. Holm.
§ 4/07
Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Eva Arndt Kling.
§ 5/07

Val av rösträknare

Till rösträknare utsågs Pernilla Andersson och Sara Laurentz.

§ 6/07

Val av justeringspersoner att justera årsmötets protokoll

Charlotte Håkansson och Helen Hed utsågs att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.

§ 7/07

Verksamhetsberättelse för år 2006

Föreningens ordförande Margareta Nelke presenterade styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006,
varefter den godkändes och lades till handlingarna.

§ 8/07

Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.

§ 9/07

Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades av revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för 2006-års förvaltning.

§ 10/07

Årsavgift för år 2008

Styrelsen beslöt vid sammanträde den 1 mars 2007 att föreslå årsmötet att en oförändrad
medlemsavgift skall gälla för år 2008, dvs. 450 kronor (225 kronor för pensionerad medlem).
Styrelsen beslöt vidare att föreslå årsmötet att medlemsavgiften för heltidsstuderande medlem för år
2008 skall vara 50 kr.
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11/07

Ordförandens arvode 2007/2008

Styrelsen beslöt vid sammanträde den 20 april 2007 att föreslå årsmötet att ordförandens arvode för
mandatperioden 2007/2008 är oförändrat 7 000 kronor/månad.
Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12/07

Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för 2007

Föreningens ordförande Margareta Nelke kommenterade förslag till budget för år 2008 (Bilaga A).
Årsmötet godkände förslaget.

§ 13/07

Val av ordförande

Till ordförande på 1 år omvaldes enhälligt Margareta Nelke.

§ 14/07

Val av vice ordförande

Till vice ordförande på 1 år omvaldes enhälligt Eva Arndt Kling.

§ 15/07

Val av övriga styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Gabriel Runeby
Kristina Smedeby

omvald på 2 år
omvald på 2 år

Valda 2006 på 2 år:
Kajsa Gustafsson Åman
Lars Håkan Herbertsson
Catharina Isberg
Peter Lindgren
Linda Cederberg har meddelat valberedningen att hon avstår från att kandidera till
styrelseuppdraget. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att finna en ersättare för Linda Cederberg
avseende nyval på 2 år.
§ 16/07

Val av revisorer

Till revisor omvaldes på 1 år auktoriserade revisorn Lena Gimle och nyvaldes på 1 år Christina Brodd.

§ 18/07

Val av revisorssuppleanter

Till revisorssuppleant omvaldes på 1 år auktoriserade revisorn Lars Jinghamre och nyvaldes på 1 år
Hans I. Holm.

§ 19/07

Val av valberedning

Till ledamöter och suppleanter i valberedningen valdes:
Ordinarie ledamöter
Ingrid Borlin
Siv Boman
Petra Wallgren
Linda Sohlberg
Annelie Janred

Mellan
Norr
Stockholm
Syd
Väst

Suppleanter
Birgitta Sandstedt
Vakant
Johanna Nilsson
Anna Alwerud
Helen Antonsson

Mellan
Norr
Stockholm
Syd
Väst

Smärre justeringar kommer att ske efter årsmötet, eftersom de olika lokalavdelningarna inte informerat
om sina förslag.

§ 20/07

Motioner och förslag

Motioner och förslag förelåg inte.

§ 21/07

Övriga frågor

Följande frågor ställdes:
Varför går inte Svensk förening för informationsspecialister ihop med Svensk biblioteksförening?
Varför deltar så få medlemmar i årsmötet?
Finns det möjlighet för föreningen att dela kansliresurser med annan verksamhet?
Ordföranden Margareta Nelke svarade följande:
Frågan har diskuterats i styrelsen men denna har beslutat att inte ta detta steg.
Orsaken kan vara att årsmötet ligger sent på dagen efter en lång konferensdag.
Styrelsen har diskuterat frågan om möjligheten att dela kansliresurser med annan verksamhet.
Diskussion mellan de nordiska föreningarna pågår om samarbete.

§ 22/07

Årsmötet avslutas

Ordföranden avslutade årsmötet.
Margareta Nelke tackade för det förtroende som årsmötet visat genom att på nytt välja henne till
föreningens ordförande. Hon tackade den tidigare kanslipersonalen och önskade dem lycka till i
framtiden. Vidare framförde ordföranden tack till styrelsen och alla aktiva medlemmar i föreningen.
Ett särskilt tack framfördes till avgående revisorn Rolf-Allan Norrmosse samt till Peder Söderlind,
som lämnar styrelsen.

Justeras:

Hans I. Holm

Charlotte Håkansson

Helen Hed

Bilaga A. Budget för år 2008

Vid protokollet:

Eva Arndt Kling

