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Årskrönika

Om föreningen och syftet
med verksamheten

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen
för dem som arbetar professionellt med informationshantering
och informationsförsörjning. Medlemmarna är informationsspecialister, bibliotekarier, omvärldsanalytiker, webbredaktörer, informationsarkitekter, informationsproducenter och informationsleverantörer inom olika branscher och verksamheter.
Syftet med verksamheten är att ge medlemmarna möjligheter
och verktyg för att utvecklas i sin yrkesroll och därmed bidra till
en professionell informationsförsörjning och informationshantering i sitt företag eller organisation.
De kärnverksamheter inom vilka föreningen verkar är
• informationshantering
• informationsförsörjning
• informationssökning
• informationstekniker och verktyg
• omvärldsbevakning
• kunskapsdelning
Den siste december 2008 hade SFIS 10121 medlemmar. Antalet
studerande fortsätter glädjande nog att öka och uppgick vid slutet av året till 51, en ökning med 18 sedan förra året. Studerandemedlemmarna erbjuds friplatser på kurser och konferenser för
att få möjlighet att följa utvecklingen och knyta nya kontakter.
Medlemmarna fördelar sig ganska lika på de tre största organisationstyperna Företag, Universitet och högskolor samt Myndigheter och organisationer.
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Det pågår en noggrann genomgång av medlemsregistret med anledning av byte till nytt
registersystem (VISMA). Medlemmar som trots påminnelser inte betalt medlemsavgiften
ska i enlighet med stadgarna tas bort ur registret och medlemsantalet förväntas därför
sjunka.
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Medlemskap i en lokalavdelning ingår i årsavgiften. Stockholm
är den största lokalavdelningen med knappt hälften av medlemmarna. Hur de fördelar sig på de fem lokalavdelningarna framgår
nedan.
Mellan
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Norr
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Stockholm
48 %
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Syd
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Ekonomi

De tre huvudintäkterna som 2008 finansierade SFIS verksamhet
är anslag från Verket för Näringslivsutveckling - NUTEK, medlemsavgifter, och täckningsbidrag från SFIS Service AB, främst
från kurser och konferenser.
Kansliet sköttes under året av inhyrd personal från bemanningsföretag motsvarande 75 % arbetstid. Övriga personer som
erhåller arvoden är ordföranden (motsvarande 20 % arbetstid)
och redaktörerna för INFOtrend och INFObrief. Dessutom gör
ett 60-tal personer en helt ideell och ovärderlig insats i styrelser
på centrala och lokala planet, nämnder, konferenskommittéer
m.m.
I december avvecklades bolaget SFIS Service AB och i stället
momsregistrerades föreningens näringsverksamhet. Ändrade
regler har gjort att föreningen inte har nytta av att ha ett aktiebolag och de pengar detta kostar i administration kan i stället användas till medlemsaktiviteter.

Anslaget från NUTEK

Anslaget från NUTEK har möjliggjort satsningar såsom
• Kvalificerad kompetensutveckling med internationella föredragshållare. Exempel är den stora satsningen på seminariet
om e- Learning ”En praktisk introduktion till web 2.0-inspirerade e-mötessystem och virtuella lärplattformar” som även
erbjöds virtuellt på webbplatsen Second Life. På seminariet
föreläste bl.a. Angele Guiliano från Malta, Marc Cruthers och
Sundar Subramanian från USA. E-learning är även intressant
ur ett hållbarhetsperspektiv. Mötesplatser och lärande på nätet
innebär låg belastning på miljön.
• Årets tvådagarskonferens ”Business or pleasure”.
• Medlemsförmåner som den elektroniska utgåvan av tidskriften INFOtrend och nyhetsbrevet INFObrief.
• Studenternas friplatser (fem friplatser vid SFIS konferenser
och två friplatser vid kurserna).
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Verksamhetsområden

Exempel på viktiga områden och behov som kan tillfredsställas
genom ett medlemskap är för de olika arbetsplatstyperna
Universitet och högskolor: Nya rön och utveckling inom informationskompetens och lärande, bibliometri – analys av forskningens omfattning, spridningen av forskningsresultat, ny teknik,
upphovsrätt
Myndigheter och organisationer: Nya rön och utveckling inom informations roll i samhället, omvärldsbevakning, upphovsrätt
Företag: Nya rön och utveckling inom informationshantering för
att minska informationsöverflödet och uppfylla krav på dokumentationens spårbarhet, omvärldsbevakning, upphovsrätt
Folkbibliotek: Nya rön och utveckling inom angränsande områden, ny teknik, upphovsrätt
Studerande: Kontaktnät och tillgång till kollegors erfarenheter
Det är också viktigt att erbjuda lokala arrangemang, inte minst
för att ge medlemmarna möjligheter att träffas och utbyta erfarenheter.
SFIS verksamhet omfattar tre huvudområden:
• Kompetensutveckling - ge medlemmarna möjlighet till kompetensutveckling inom aktuella områden till rimlig kostnad.
• Omvärldsbevakning - ge medlemmarna möjligheter att hålla
sig à jour med de senaste nyheterna och rönen inom informationsindustri, informationsresurser, IT, aktuell forskning och
best practice.
• Nätverkande - ge medlemmarna tillgång till ett kollegialt nätverk, rikstäckande och lokalt, för erfarenhetsutbyte och även
för studerande att komma i kontakt med yrkesverksamma.
Område – Kompetensutveckling
Under året har SFIS anordnat 7 kurser/seminarier i central regi
med sammanlagt 191 deltagare. Kursinnehåll:
• Nyttovärdering av bibliotek. Stockholm, Malmö och Göteborg
• Gör din webbplats synlig – sökoptimeringens grunder. Stockholm
• Medarbetarskap och förändringsarbete. Stockholm
• Bibliometriseminarium. Malmö
• e-Learning. Stockholm
Lokalt har anordnats ett trettiotal kurser, seminarier, föreläsningar och studiebesök. Några exempel:
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Kurser, seminarier och föreläsningar
• Verktyg i vardagen II. Föredrag om RSS, bloggar ”social
bookmarking” och hur du kan använda detta för omvärldsbevakning och informationsspridning (SFIS Väst)
• Seminarium ”Specialbibliotek i förändring” med bl.a. Stephen
Abram (SFIS Stockholm)
• Kategorisering för en digital värld – metainformation (SFIS
Väst)
• Kunder, låntagare eller användare – om service och bemötande (SFIS Syd)
• ”Ett besök på William J. Clintons Presidential Library, USA:s
11 presidentbibliotek”, föredrag av Ann-Christin Karlén
Gramming, Advokatbyrån Vinge (SFIS Väst)
• ”Informationsberget och Google-effekten”, föredrag av Findwise (SFIS Väst)
• ”In the (work)flow of the user”, föredrag av Pablo Tapia, Malmö Högskola (SFIS Syd)
Studiebesök
• NVIS – Norrköpings Visualiserings- och interaktionsstudio
(SFIS Mellan)
• Statens ljud- och bildarkiv samt Mediehistoriska arkivet (SFIS
Stockholm)
• Köpenhamns universitetsbibliotek (SFIS SYD)
• Ferring Pharmaceuticals, Köpenhamn(SFIS Syd)
• Göteborgs universitetsbibliotek (SFIS Väst)
Konferenser
Tre konferenser har hållits under året. SFIS höstkonferens ”Business or pleasure” hölls i Stockholm. I Norrköping anordnade
SFIS Mellan Teknikdagen. SFIS Norr anordnade en tvådagarskonferens i Luleå.
Ur programmen:
Business or pleasure
• Morris Packer, Mobile Services, Bonnier Group, “Transparens
som arbetsredskap - hur ett litet gäng med total öppenhet som
verktyg kan förändra hela mediebranschen”
• Sofia Mirjamsdotter, debattredaktör på Sundsvalls Tidning,
“Hur massmedia kan dra nytta av sociala medier”
• Dick Stenmark, docent i informatik vid Göteborgs universitet. “Hur söker du egentligen? - användarbeteende med och
utan sökmotor
• Lennart Guldbrandsson, ordförande Wikimedia Sverige, “Så
fungerar Wikipedia
• Ann-Christin Karlén Gramming, bibliotekarie vid advokatfirman Vinge, “Från köpstopp till medveten konsumtion”
• Katriina Byström, lektor vid bibliotekshögskolan i Borås,
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•
•
•
•
•

“ Informationsarkitektur - design av digitala informations- och
kommunikationsmiljöer
Isto Huvila, forskare vid Informationsförvaltningen, Åbo
Akademi, “Informationsspecialisten och 2.0plus-generationen”
Viveca Nyström, konsult VN arkiv & bibliotek, ”Bibliotek +
företagsekonomi = 3 träffar i Libris”
Produktpresentationer: Findwise och Nordstedts Juridik AB
Peter Almerud, frilansare och redaktör för nyhetsbrevet INFObrief och tidskriften INFOtrend, “INFObrief - nyheter
och trender i informationsindustrin”
Speedsliding med Åke Nygren, Lars Iselid, Erik Stattin, Jonas
Mosskin
Magdalena In De Betou, skådespelerska, “Män är bäst”

Teknikdag 2008 i Norrköping
• Social taggning - Fredric Landqvist, Göteborgs universitet,
Institutionen för tillämpad IT
• Sökteknologier - Peter Litsegård, VitalView
• Privacy and Identity Management for Life - Simone FischerHübner, Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
• Podcasting - Andreas Pettersson, Valdemarsviks bibliotek
• Paper Four, den fjärde generationens papper - erfarenheter
från ett pilotprojekt - Mikael Gulliksson, Mittuniversitetet,
Institutionen för Informationsteknologi och Medier (ITM)
• Tryckt elektronik - Mats Sandberg, Acreo
Konferens i Luleå
• Bolognaanpassning av undervisning
• Fackbibliotekarier
• Visning av MEFOS
Övrigt
SFIS Väst har haft fem lunchbokcirklar där man läst och diskuterat böckerna Library 2.0 The thriving library, Scenarioplanering,
Social software in the library och Effektivare informationssökning på nätet.
SFIS Syd och SFIS Väst har även under 2008 haft samordning
av aktiviteter med Svensk Biblioteksförening vilket inneburit att
SB:s medlemmar inbjudits till SFIS arrangemang och vice versa.
Område - Omvärldsbevakning
INFOtrend – Nordisk tidskrift för informationsspecialister - har
utkommit med 4 nummer enligt utgivningsplanen och INFObrief, det elektroniska nyhetsbrevet, med tre nummer.
Ordförandes krönika ”Ordförande har ordet” har publicerats
nio gånger på SFIS webbplats.
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Område - Nätverkande
Vid SFIS olika aktiviteter finns tillfälle för medlemmarna till nätverkande. Dessutom har man i lokalavdelningarna haft ett tiotal
träffar som syftar till att medlemmarna ska utveckla sina nätverk.
Ett exempel är det medlemsmingel som SFIS Väst ordnade i samband med Bok & Bibioteksmässan i september. Ett 40-tal personer kom och minglade. Nätverkande är viktigt för alla, men speciellt viktigt för medlemmar som arbetar som enda informationsspecialist på sin arbetsplats samt för studerande som då har tillfälle att träffa och lära känna blivande kollegor och presumtiva
arbetsgivare.

Övrig verksamhet

Styrelsen
Styrelsen har under 2008 haft nio protokollförda möten inklusive det konstituerande mötet efter årsmötet. Sex av dessa möten
har skett med telefonkonferens. I februari hölls den årliga planeringsdagen då styrelsen, ordförandena i lokalavdelningarna, representanter från Webbgruppen, IoK- och Utbildningsnämnden
samt kansliet diskuterade policyfrågor och föreningens kommande aktiviteter.
Nämnder och intressegrupper
Utbildningsnämnden har haft nio protokollförda sammanträden, varav sex telefonmöten under 2008.
IoK-nämnden har haft sju protokollförda möten under året,
fyra av dessa var telefonmöten.
Webbgruppen har haft tre protokollförda möten, varav ett
tvådagars arbetsmöte och två telefonmöten.
Intressegruppen Roundtable for Information Provision Strategies (RIPS) har haft två möten under året och, förutom erfarenhetsutbyte, diskuterat frågan kompetensutveckling inom yrkeskåren.
Mentorsprogrammet
Andra omgången av mentorsprogrammet avslutades under året.
12 nöjda adept-mentorspar genomförde programmet.
Syftet med mentorsprogrammet var
• att deltagarna i projektet ska stärkas i sina yrkesroller och växa
som människor
• att skapa ett mervärde för föreningens medlemmar och öka
marknadsföringen av föreningen
Webbutveckling
Ytterligare förbättringar av SFIS webbplats har genomförts, bl.a.
möjlighet för lokalavdelningarna att själva göra e-postutskick till
medlemmarna.
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Samarbete och
internationella kontakter

Samarbete och internationella kontakter
• Föreningen är medlemmar i IFLA
• I november deltog ordföranden i Biblioteksstämman, anordnad av Kungliga biblioteket
• SFIS har representanter i Expertgruppen för Kompetensfrågor
och Sverigebiblioteket
• SFIS samarbete med Incisive Media har inneburit att medlemmarna i privat verksamhet även under 2008 har erbjudits
förmånlig rabatt på Onlinemässan i London i december
• Ett samarbete med Internet Librarian International har medfört rabatt för SFIS medlemmar på deras konferens i oktober
2008
• SFIS har genom sin ordförande deltagit i Institutionen för
biblioteks- och informationsvetenskaps Delphi-studie om
bibliotekens behov av forskning

Yttranden

SFIS har i november lämnat yttrande över EU:s grönbok ”Upphovsrätten i kunskapssamhället”.
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Sammansättningen i
nämnder, intressegrupper
och lokalavdelningars
styrelse samt föreningens
representation i
organisationer mm

Nämnden för Information och Konferens (IoK)
Louise Jerkland (ordf. och webbredaktör), Lars Iselid, Katarina
Jandér, Elinor Magnusson, Kristina Smedeby, Rolf Hasslöw.
Utbildningsnämnden
Ylva Fernvall (ordf. och webbredaktör), Åke Nygren, Erik Stattin,
Helena Vallo, Ana Duran, Anna Alwerud, Annelie Janred.
Webbgruppen
Lars Iselid, Helena Vallo, Marika Lundqvist.
Roundtable for Information Provision Strategies (RIPS)
Elinor Magnusson (ordf.), Svante Färnbo, Inga George, Charlotte Håkansson, Ros-Mari Kristiansson, Margareta Nelke, Henning P. Nielsen, Ann-Britt Sedig, Ann-Sofie Skoglund, Helena
Vallo. Gruppen bytte under året namn från ”Industrins referensgrupp för informationsservice”.
SFIS Mellan
(fr o m årsmötet 2008-03-13)
Kajsa Gustafsson Åman (ordf. ), Peter Litsegård, Mats Berggren,
Birgitta Hellman, Isolina Ek, Bo Jernberg, Maria Svenningsson
(suppleant).
SFIS Norr
(fr.o.m. årsmötet 2008-03-06)
Helen Hed (ordf.), Lena Björkman, Helena Grahn, Lars Iselid,
Ingela Ahlmer, Sonja Viklund, Anja Säker, Joakim Pasma.
SFIS Stockholm
(fr.o.m. årsmötet 2008-03-13)
Sara Landerdahl (ordf.), Anders Söderbäck, Anders Mårtenson,
Sara Laurentz, Amanda Johansson, Charlotta Eskilson-Jonson,
Katarina Standár.
SFIS Syd
(fr.o.m. årsmötet 2008-03-25)
Charlotte Håkansson (ordf.), Alexandra Forsberg, Ola Tengstam,
Anders Johansson, Katarina Jandér, Annika Nilsson, Sanna Fries,
Lotta Wogensen.
SFIS Väst
(fr.o.m. årsmötet 2008-03-06)
Eva Ekman (ordf.), Britt Bergh, Ann-Christin Karlén Gramming, Ingela Åberg, Erica Hellberg, Dan Wiklund, Annelie Janred.
INFOtrend – nordisk tidskrift för informationsspecialister
Ansvarig utgivare: Margareta Nelke
Redaktör: Peter Almerud
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INFObrief
Redaktör: Peter Almerud
Samordnare för mentorsprogrammet
Gunhild Seebass och Kristin Johansson
Representant i samrådsgruppen för ansvarsbibliotek inom
medicin
Maj-Lene Hedenborg
Representant i Expertgruppen för kompetensfrågor
Ylva Fernvall
Representant i Sverigebiblioteket
Kristina Smedeby
Representant i Biblioteksstämman
Margareta Nelke
Kontaktperson för IFLA (International Federation of Library
Associations and Institutions)
Lena Olsson

Styrelse, revisorer och
valberedning valda vid
årsmötet den 28 maj

Styrelse
Margareta Nelke (ordf.)
Eva Arndt Kling (vice ordf.)
Kajsa Gustafsson Åman
Lars-Håkan Herbertsson
Jette Guldborg Petersen
Peter Lindgren
Gabriel Runeby
Kristina Smedeby
Vakant
Adjungerade
Ylva Fernvall (ordf. i Utbildningsnämnden)
Louise Jerkland (ordf. i IoK-nämnden)
Revisorer
Ordinarie
Lena Gimle (aukt. revisor)
Hans I. Holm
Suppleanter
Lars Jinghamre (aukt. revisor)
Anna Swärd
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Valberedning
Ordinarie
Stockholm: Eva Eriksson
Syd: Anna Alwerud
Väst: Annelie Janred
Mellan: Vakant
Norr: Vakant
Suppleanter
Mellan: Birgitta Sandstedt
Syd: Catharina Isberg
Väst: Sofia Arvidsson
Norr: Vakant
Stockholm: Vakant
Kansliet
Bemannas av Gunilla Hecktor från Kontorsfixarna
Kontaktuppgifter
Svensk förening för informationsspecialister
Osquars backe 25
100 44 Stockholm
Besöksadress: Kungl. Tekniska Högskolans Bibliotek
Telefon 08-678 23 20
kansliet@sfis.nu
www.sfis.nu

Organisation
Årsmöte
Valberedning
Styrelse
INFOtrend/INFObrief

Nämnder

Kansli

Intressegrupper
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Lokalavdelningar

Ekonomisk redovisning

Den 18 december avyttrade Svensk förening för
informationsspecialister sitt servicebolag SFIS Service AB. Bolaget såldes till Heinestams bolagstjänst
för att likvideras (frivillig likvidation). Vid tidpunkten för avyttringen var resultatet för SFIS Service AB -305 356 kr. Den näringsverksamhet som
SFIS Service AB bedrivit har tagits över av föreningen och momsregistrerats. Verksamhetens omfattning och innehåll påverkas inte av detta, däremot innebär att ha hela verksamheten under en
organisation enklare hantering och därmed lägre
administrationskostnader.
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Årsbokslut 2008
RESULTATRÄKNINGAR
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Intäkt för stipendium
Övriga intäkter
Erhållna anslag (NUTEK)

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader*
Personalkostnader
Lokalavdelningarna
Stipendier

Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader
Förlust vid avyttring av aktier i dotterbolag
Verksamhetens resultat

2008

2007

361 048
15 000
4 000

392 710
15 000
40 000

600 000

600 000

980 048

1 047 710

-691 877
-118 658
-40 000
- 15 000

-627 888
-393 792
-40 000
-15 000

-865 535

-1 076 680

114 513

-28 970

27 011
-144
-215 000

30 128
0
0

-73 620

1 158

*(Arvoden, lokaler, kontorskostnader, kassa, bokföring, tryckning, porto, sammanträdes-kostnader,
representation och internationellt samarbete)			
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BALANSRÄKNINGAR		

2008

2007

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag		

0

235 000

Not 1

710 000

710 000

		

710 000

945 000

Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga fordringar		

0
57 484

0
26 993

		

57 484

26 993

Kassa och bank		

8 681

238 501

Summa tillgångar		

776 165

1 210 494

Eget kapital
Balanserat resultat		
Villkorat aktieägartillskott		
Årets resultat

807 114
-112 000
-73 620

1 205 956
-400 000
1 158

		

621 494

807 114

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga skulder		

73 527
62 383
18 759

30 106
181 232
192 042

		

154 671

403 380

Summa skulder och eget kapital		

776 165

1 210 494

Obligationer

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Not 1: Obligationer
Stadshypotek OBL 2229, 2010-03-01, - 4,5 %. Stadshypotek OBL 5524, 2010-09-01, - 3,25 %. Anskaffningsvärde 710 000 kr. Nominellt belopp 712 140 kr. Marknadsvärde 740 689 kr
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i
Svensk Förening för Informationsspecialister
Org.nr. 802002-0924
Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens
förvaltning i Svensk Förening för Informationsspecialister för
år 2008-01-01 – 2008-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättande av årsbokslutet. Vårt ansvar
är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval
av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att
med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar
att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem
samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen
gjort när den upprättat årsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i årsbokslutet. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i
strid med lagen om ekonomiska föreningar, bokföringslagen eller
stadgarna. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra
uttalanden nedan.
Årsbokslutet ger en rättvisande bild av föreningens resultat
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat
i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 24 april 2009

Lena Gimle			
Auktoriserad revisor
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Hans Holm

från styrelsen

Det gångna året har inneburit både utmaningar och möjligheter
för föreningen. Ekonomin har varit den största utmaningen och
varken kurs- eller konferensverksamheten har varit den ekonomiska framgång som önskats. Samtidigt har de aktiviteter som
anordnats genomgående fått höga ”betyg” i utvärderingarna.
Uppskattade är också de lokala aktiviteterna som bjuder på intressanta program och möjlighet för medlemmarna att nätverka.
Ett nytt grepp under året var kursen E-Learning som ägde rum
förutom ”fysiskt” också i Second Life med ett tjugotal virtuella
deltagare.
Beslutet att avveckla bolaget SFIS Service AB kommer att förenkla administrationen och ytterligare få ner kostnaderna. Kostnadsläget är bättre men intäkterna måste öka. Det är i framtiden
osäkert om föreningen kan räkna med ett fast anslag från staten.
Detta innebär att det, förutom intäkter genom medlemsavgifter,
kurs- och konferensverksamheten, krävs nya finansieringsmöjligheter, vilket blir en stor utmaning under de kommande verksamhetsåren
Styrelsen är övertygad om att SFIS har en plats att fylla med
sitt kurs- och konferensutbud som är inriktat mot behov hos universitets- och specialbibliotek och andra funktioner som arbetar
med informationsförsörjning, omvärldsbevakning och informationshantering. Ett exempel är upphovsrättsfrågan som kräver
alltmer uppmärksamhet och hantering.
Informationsspecialister har en viktig roll när det gäller att införskaffa och hantera upphovsrättsligt skyddad information. De
har eller behöver skaffa sig kunskap om upphovsrätten och laglig
hantering av digital eller fysisk information. SFIS stöder medlemmarna och deras arbetsplatser i denna viktiga fråga med kompetensutvecklingsinsatser och genom att lyfta frågan i olika sammanhang.
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