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ÅRSBER ÄT TELSE 2009

Om föreningen och
syftet med verksamheten

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening
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 deras professionella utveckling och därmed bidra
till en kvalificerad informationsförsörjning och informationshantering i deras företag eller organisationer.
De kärnverksamheter inom vilka föreningen verkar är
• informationshantering,
• informationsförsörjning,
• informationssökning,
• informationstekniker och verktyg,
• omvärldsbevakning och
• kunskapsdelning.

Medlemar

I februari 2010 hade SFIS 835 medlemmar, en minskning med
177 medlemmar eller 17 procent sedan januari 2009. Minskningen, som till stor del var förutsedd, beror främst på att föreningen under året efter byte till ett nytt registersystem (VISMA)
har gjort en noggrann genomgång av medlemsregistret. Medlemmar som trots påminnelser inte har betalat medlemsavgiften har
i enlighet med stadgarna tagits bort ur registret.
Medlemmarna fördelar sig med omkring 30 procent på vart och
ett av områdena företag, universitet och högskolor samt myndigheter och organisationer. I övrigt fördelar de sig relativt lika på
läns- och folkbibliotek och studerande.
I medlemskapet ingår medlemskap i en lokalavdelning. Stockholm är den största lokalavdelningen, även om Stockholms dominans har minskat något under året. Medlemmarna fördelar sig
på lokalavdelningarna enligt följande:
•
•
•
•
•

Stockholm 43 procent
Syd 21 procent
Väst 17 procent
Norr 10 procent
Mellan 9 procent
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Ekonomi

Föreningens huvudintäkter var under året ett anslag från Tillväxtverket, medlemsavgifter och intäkter från kurser och konferenser.
Under våren 2009 kom signaler från Tillväxtverket om att man
ifrågasatte anslaget till SFIS. Årsmötet 2009 tog därför två alternativa budgetar för verksamheten 2010, en med och en utan anslag från Tillväxtverket. I augusti gav Tillväxtverket det slutliga
beskedet om att anslaget skulle dras in från och med 2010. Det
innebär att föreningen i fortsättningen i stor utsträckning måste
lita till intäkterna från medlemsavgifter för den löpande verksamheten. Det innebär också att kurs- och konferensavgifter
måste höjas, att INFOtrend läggs på is i dess nuvarande form, att
INFObrief läggs på is och en minskad bemanning på kansliet.
Kansliet sköttes under året av inhyrd personal från ett bemanningsföretag motsvarande 75 procents arbetstid. Övriga personer
som erhöll arvoden var ordföranden (motsvarande 20 procents
arbetstid) och redaktören för INFOtrend och INFObrief. Dessutom har ett 60-tal personer gjort en helt ideell och ovärderlig
insats i styrelser på centrala och lokala planet samt i nämnder,
konferenskommittéer m.m.
Under året slutfördes avvecklingen av bolaget SFIS Service AB.
Ändrade regler har gjort att föreningen inte har nytta av att ha ett
aktiebolag, utan ett sådant är bara en kostnad.

Anslaget från Tillväxtverket

Anslaget från Tillväxtverket möjliggjorde
• Låga avgifter på kurser och konferenser för att många medlemmar skulle ha möjlighet att delta.
• Utgivningen av tidskriften INFOtrend och nyhetsbrevet INFObrief.
• En hög ambitionsnivå vad gäller kansliets service till kurs- och
konferensverksamheten.

Verksamhetsinriktning

Mot bakgrund av föreningens försämrade ekonomi i kombination med det minskande antalet medlemmar har styrelsen diskuterat SFIS framtida verksamhetsinriktning och stannat för följande prioriteringar:
• stärka och förtäta den lokala aktiviteten,
• se över organisationen med målet att främja samspelet mellan
föreningens olika delar,
• stärka kontakterna med utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap och
• fokus på medlemsrekrytering.
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Verksamhetsområden

Exempel på viktiga områden och behov som kan tillfredsställas
genom ett medlemskap är för olika typer av arbetsplatser:
Universitet och högskolor: Nya rön och utveckling inom informationskompetens och lärande; bibliometri; publicering av forskningsresultat open access; spridning av forskningsresultat; ny teknik; upphovsrätt; utveckling och användning av sociala medier.
Myndigheter och organisationer: Nya rön och utveckling inom informationshantering; omvärldsbevakning; upphovsrätt; utveckling och användning av sociala medier.
Företag: Nya rön och utveckling inom informationshantering;
publicering av och tillgång till forskningsresultat open access;
omvärldsbevakning; upphovsrätt; utveckling och användning av
sociala medier.
Folkbibliotek: Nya rön och utveckling inom angränsande områden; utveckling och användning av ny teknik, såsom sociala medier; upphovsrätt.
Studerande: Kontaktnät och möjlighet till erfarenhetsutbyte med
yrkesverksamma informationsspecialister.
En viktig del av verksamheten är lokala arrangemang, både för
att erbjuda medlemmarna möjligheter till kompetensutveckling
och att träffas och utbyta erfarenheter och bygga nätverk
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 både rikstäckande och lokala kollegiala nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Kompetensutveckling
Under året har SFIS anordnat fyra kurser/seminarier i Utbildningsnämndens regi med sammanlagt 132 deltagare och föreläsare:
• Kollektivt lärande – framtidens kompetensutveckling?, Stockholm
• Digitala dokument – en av vår tids utmaningar, Stockholm
• Scenarioplanering – Inspiration och workshop, Göteborg
• SFIS CyberTools Social Media Lab @Kista, Stockholm
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Två konferenser har hållits under året. SFIS höstkonferens INFOtrender hölls i Göteborg 24 – 25 november. SFIS Mellansverige anordnade Teknikdagen i Norrköping den 28 oktober.
INFOtrender
INFOtrender inriktade sig på bibliotekens och informationsspecialistens kärnfrågor. Joakim Jardenberg, Mindpark, och Peter
Alsbjer, länsbibliotekarie i Örebro län, inledde första dagen med
att tala om det förändrade medielandskapet respektive bibliotek i
förändring. Därpå följde workshops. Dagen avslutades av Stefan
Pålsson, frilansskribent och konsult, som talade om framtidens
lärande. Dag två inleddes av Elena Maceviciute, professor vid
Bibliotekshögskolan i Borås, som redogjorde för Delfirapporten
Reserarch needs in Swedish libraries. Pelle Snickars, forskningschef
på Kungliga biblioteket, talade sedan om binära flöden och digitala trender. Efter lunch resonerade och debatterade Jette Guldborg Petersen, bibliotekschef på Malmö högskola och ledamot i
SFIS styrelse, Siska Humlesjö, ungdomsbibliotekarie på Hisingens bibliotek, Elin Nord, socialbibliotekarie på Högsbo bibliotek
och Marcus Dahlman, ansvarig för kompetensområdet Management Security inom Security i Sverige, under rubriken Är bibliotekens frihetskrav förenliga med IT-avdelningarnas önskemål om
säkerhet. Dagen och konferensen avslutades av Leo Babauta,
bloggare, författare och journalist, som talade via länk från
Guam.
Teknikdagen
På Teknikdagen talade Åke Nygren från Stockholms stadsbibliotek om Ning och Biblfeed, Åke Nygren och Linda Tillander, Regionbibliotek Halland, om Second Life, bibliotekarien Clara Nyström om läsplattor, David Lawrence från Linköping University
Electronic Press om elektronisk publicering och Birgitta Hellman Magnusson från Länsbibliotek Östergötland om den digitala bokbussen i USA.
Lokalt arrangerades närmare 30 kurser, seminarier, föreläsningar
och studiebesök under året. Några exempel:
Kurser, seminarier och föreläsningar
• Föreläsning/workshop om omvärldsbevakning med Margareta Nelke. (SFIS Mellan)
• Copyright in Libraries seen from a Global Perspective med Helle
Kasarab från Novo Nordisk. (SFIS Syd)
• Nyttan av användarvänlighet – webbplatser idag och imorgon,
föreläsningar och diskussion kring webb 2.0 med Katarina
Walter och Mats Hernvall.(SFIS Syd)
• Vilka är möjligheterna och utmaningarna för företag och organisationer att ha ett ’Google’ för internt bruk? i samarbete med
FindWise. (SFIS Stockholm)
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• Seminarium om arbetsbyte för kompetensutveckling i Helsingborg. (SFIS Syd)
• Maria Andersson och Diana Strandberg presenterade sin uppsats Don’t mention the ”L”-word, en analys av biblioteks- och
informationsvetenskapsutbildades karriärmöjligheter på den
alternativa arbetsmarknaden. (SFIS Syd)
• Vårutflykt till Villa Blix, Finngatan 10 i Lund, där Carina
Sjöholm och Charlotte Hagström bjöd på ett ”forskningssmörgåsbord” med bland annat forskning och tankar kring
träds betydelse, litteratur och litterär turism samt lite om dataspelande mammor!
• Twitter, mikrobloggar och lifestreaming med Ann-Christin
Karlén Gramming, bibliotekarie på Advokatfirman Vinge.
(SFIS Väst)
• Samarbete på webben med Ann-Christin Karlén Gramming,
bibliotekarie på Advokatfirman Vinge, och Dan Wiklund, utvecklare på Aitellu, en kurs som tog upp olika verktyg för dokumenthantering, tidsbokning, skärmdelning m.m. (SFIS
Väst)
• EG-rätt på webben med Britt Bergh, bibliotekarie vid Kammarrätten i Göteborg, och Helena Vallo, bibliotekarie vid
Länsrätten i Göteborg. (SFIS Väst)
• Bemötande i fokus 1: Kalla det inte referenssamtal - Samtalets
betydelse för informationsmötets kvalitet med Anette Eliasson,
chef för Regionbibliotek Halland. (SFIS Syd)
• Bemötande i fokus 2: Tre av fyra barn respekteras inte på bibliotek med barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson, Lena
Lundgren, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm, och
Jenny Poncin, sektionschef Stockholms stadsbibliotek. (SFIS
Syd)
• Bemötande i fokus 3: Hur bemöter vi vår mångfald av besökare
på våra bibliotek? med Lisa Berger, Stadsbiblioteket i Malmö,
Ewa Lindblad, Rosengårdsbiblioteket, och Qalinle Dayib,
Medborgarkontoret. (SFIS Syd)
• Open access - din mandel i julgröten med Jessica Lindholm,
Digitala Informationstjänster på Malmö högskolas Bibliotek
och IT, och Helena Stjernberg, Ferring Läkemedel. (SFIS Syd)
Studiebesök
• Vitterhetsakademiens bibliotek med presentation av bibliotekets verksamhet för omvärldsbevakning. (SFIS Stockholm)
• Finlandsinstitutet. (SFIS Stockholm)
• Linköpings stadsbibliotek där Mattias von Wachenfeldt berättade om och visade bibliotekets gamla bokskatt. (SFIS Mellan)
• Nordicom, som är ett nordiskt kunskapscenter inom medieoch kommunikationsområdet knutet till Göteborgs Universitet. (SFIS Väst)
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• Studiebesök på GRYAAB i Göteborg, som svarar för reningen
av avloppsvattnet i Göteborgsregionen. (SFIS Väst)
• Mingel och visning av biblioteket på SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik. (SFIS Väst)
Övrigt
• SFIS Väst har haft fem lunchbokcirkelmöten, där man har
läst och diskuterat böckerna Kampen om kunskapen av Ulf
Bjereld och Marie Demker, What would Google do? av Jeff
Jarvis, Free – the future of a radical price av Chris Anderson,
Nextopia av Michael Dahlén och Planerad kommunikation av
Peter Erikson.
• Under Bok & Bibliotek hyrde SFIS Väst, sponsrade av övriga
lokalavdelningar och SFIS centralt, ett rum där SFIS medlemmar under dagen kunde komma och ta en paus och nätverka. På kvällen hölls ett populärt mingel, där 45 medlemmar från hela Sverige deltog.
• Litterära vandringar. (SFIS Stockholm)
• Decembermingel på Medelhavsmuseet med en guidad visning av utställningen ”Medea från Georgien”. (SFIS Stockholm)
SFIS Syd har under 2009 haft en viss samordning av aktiviteter
med Svensk Biblioteksförenings Regionförening Skåne, vilket
har resulterat i ett gemensamt kalendarium och vissa samarran
gemang.
Omvärldsbevakning
INFOtrend, Nordisk tidskrift för informationsspecialister, har
kommit ut enligt utgivningsplanen med 4 nummer, varav ett
dubbelnummer, och det elektroniska nyhetsbrevet INFObrief
med ett nummer.
Ordförandes krönika ”Ordförande har ordet” har publicerats fem
gånger på SFIS webbplats.
Nätverkande
Vid SFIS olika aktiviteter finns tillfälle för medlemmarna till
nätverkande. Många av aktiviteterna i lokalavdelningarna har
också som uttalat syfte att utöver kompetensutveckling ge medlemmarna möjlighet att utveckla sina nätverk.
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Övrig verksamhet

Årets Informationsspecialist
Ann-Christin Karlén Gramming, som är verksam som bibliotekarie vid Advokatfirman Vinge och också är med i styrelsen för
SFIS Väst, fick priset Årets Informationsspecialist vid SFIS årsmöte den 3 juni med motiveringen: ”Ann-Christin Karlén Gramming är en mycket aktiv medlem i föreningen. Hon är bland
annat ledamot i SFIS Västs styrelse där hon är en verksam bloggare och spridare av kunskap om informationslösningar. I nomineringen beskrivs hon som ’en alldeles utomordentlig medlem i
informationsvärlden’. Ann-Christin utses till Årets Informationsspecialist både för sitt engagemang i föreningen och för sitt utomordentliga arbete på Advokatfirman Vinge, vid vilken hon bidrar
med sin stora kompetens på ett utmärkt sätt.”
Årets informationsspecialist är ett sätt att uppmärksamma de
kompetenser som gör informationsspecialisten till en viktig beståndsdel i en organisations verksamhet. Årets Informationsspecialist nomineras av SFIS medlemmar, ska vara medlem i SFIS
och utses av föreningens styrelse.
Swetsstipendiet
Alma Taawo tilldelades 2009 års Swetsstipendium för att hon
skulle få möjlighet att göra en veckas studiebesök på Becta i Storbritannien och fördjupa sina kunskaper om hur man kan samordna vokabulärer från olika skolämnen och utveckla gemensamma standarder för filformat för interaktiva skrivtavlor och
därmed möjliggöra ett utbyte av digitala lärresurser mellan olika
arkiv. Alma Taawo arbetar som informationsspecialist på Skolverket inom området lärande och digitala arkiv.
Stipendiesumman är på 15 000 kr och stipendiet ska tilldelas en
förtjänt yngre medlem i SFIS, som önskar vidareutbilda sig inom
yrkesområdet. Stipendiat utses av SFIS styrelse i samråd med
Swets Information Services. Stipendiet överlämnades under konferensen INFOtrender.
Styrelsen
Styrelsen hade under 2009 nio protokollförda möten, inklusive
det konstituerande mötet efter årsmötet. Sex av dessa möten var
telefonmöten. I februari hölls den årliga planeringsdagen, då styrelsen, ordförandena i lokalavdelningarna, representanter från
webbgruppen, IoK- nämnden och utbildningsnämnden samt
kansliet diskuterade policyfrågor och föreningens kommande aktiviteter.

8

Nämnder och intressegrupper
Utbildningsnämnden har genomfört fyra kurser/seminarier och
har haft sju protokollförda möten under året.
IoK-nämnden har haft sex protokollförda möten under året och
har bl.a. arbetat med frågan om en bildbank för SFIS webb och
med marknadsföringsmaterial.
Webbgruppen har utöver den löpande verksamheten påbörjat
förberedelserna för en övergång till en ny webbplattform under
2010.
Intressegruppen Roundtable for Information Provision Strategies
(RIPS) har haft två möten under året; ett på Länsrätten i Göteborg med Helena Vallo som värd och ett på Aarhus Karlshamn
med Inga George som värd. Gruppen har arbetat med ett dokument om informationsspecialistens kompetensområden avsett
som ett stöd för SFIS medlemmar. Dokumentet kommer att finnas på SFIS webbplats.
Webbutveckling
SFIS behöver en smidigare och mer flexibel webbplattform. Föreningen har därför under året påbörjat förberedelserna för en
övergång från webbplattformen Rainbow till webbplattformen
Drupal och även tillsatt en arbetsgrupp, som ska diskutera den
nya webbplatsens struktur och funktioner. Arbetsgruppen består
av webbgruppen, dvs. Lars Iselid, Helena Vallo och Marika
Lundqvist, samt Åke Nygren och Gabriel Runeby.
Samarbete och
internationella kontakter

Samarbete och internationella kontakter
• SFIS är medlem i IFLA.
• I november deltog ordföranden i Biblioteksstämman, anordnad av Kungliga biblioteket.
• SFIS har representanter i Kungliga bibliotekets expertgrupp
för kompetensfrågor, i Sverigebiblioteket och i IFLA:s National Committee Advisory Board.
• Styrelsen har inbjudit DFID, Danmark, SFIS, Finland, Upplýsing, Island, och NFF, Norge till diskussioner om ett utvidgat samarbete mellan organisationerna. I november möttes
SFIS, Sverige, och NFF, Norge, för en första förberedande diskussion.
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Sammansättningen i
nämnder, intressegrupper
och lokalavdelningars
styrelse samt föreningens
representation i organisationer mm

Nämnden för Information och Konferens (IoK)
Elinor Magnusson (ordf.), Elahe Hamidi, Rolf Hasslöw, Lars
Iselid och Viveca Nyström.
Utbildningsnämnden
Ylva Fernvall (ordf.), Anna Alwerud, Ana Duran, Annelie
Janred, Ros-Mari Kristiansson, Åke Nygren och Erik Stattin,
Webbgruppen
Lars Iselid, Helena Vallo och Marika Lundqvist.
Roundtable for Information Provision Strategies (RIPS)
Elinor Magnusson (ordf.), Grith Boesen, Svante Färnbo, Henrik
Höjland, Charlotte Håkansson, Margareta Nelke, Ann-Britt
Sedig, Ann-Sofie Skoglund och Helena Vallo.
SFIS Mellan
(fr.o.m årsmötet 2009-03-10)
Kajsa Gustafsson Åman (ordf.), Mats Berggren, Birgitta
Hellman Magnusson, Bo Jernberg, Kristin Krantz, Peter
Litsegård och Maria Svenningson.
SFIS Norr
(fr.o.m. årsmötet 2009-03-17)
Helen Hed (ordf.), Ingela Ahlmer, Lena Björkman, Helena
Grahn, Saasha Metsärantala, Joakim Pasma, Gabriel Runeby,
Anja Säker och Sonja Wiklund.
SFIS Stockholm
(fr.o.m. årsmötet 2009-03-03)
Sara Landerdahl (ordf.), Eva-Karin Annemark, Charlotta
Eskilson, Amanda Johansson, Anders Mårtenson, Staffan
Rundberg och Katarina Standár.
SFIS Syd
(fr.o.m. årsmötet 2009-03-17)
Annika Nilsson (ordf.), Sanna Fries, Fredrik Hanell, Katarina
Jandér, Torun Sandberg, Lotta Tebäck, Ola Tengstam och Lotta
Wogensen.
SFIS Väst
(fr.o.m. årsmötet 2009-02-24)
Eva Ekman (ordf.), Britt Bergh, Ann-Christin Karlén
Gramming, Erica Hellberg, Annelie Janred, Dan Wiklund och
Ingela Åberg.
INFOtrend, Nordisk tidskrift för informationsspecialister
Ansvarig utgivare: Margareta Nelke
Redaktör: Peter Almerud
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INFObrief
Redaktör: Peter Almerud
Representant i Expertgruppen för kompetensfrågor
Ylva Fernvall (t.o.m. oktober 2009)
Peter Almerud (fr.o.m. november 2009)
Representant i Sverigebiblioteket
Kristina Smedeby (t.o.m. augusti 2009)
Peter Almerud (fr.o.m. september 2009)
Representant i Biblioteksstämman
Peter Almerud
Styrelse, revisorer och
valberedning valda vid
årsmötet den 3 juni

Styrelse
Peter Almerud (ordf.)
Peter Lindgren (vice ordf.)
Jette Guldborg Petersen
Kajsa Gustafsson Åman
Eva Harrie
Lars-Håkan Herbertsson
Heelena Nilsson
Gabriel Runeby
Adjungerade
Ylva Fernvall (ordf. i Utbildningsnämnden)
Elinor Magnusson (ordf. i IoK-nämnden)
Revisorer
Ordinarie
Lena Gimle (aukt. revisor)
Suppleant
Hans I. Holm
Valberedning
Ordinarie
Mellan: Kerstin Magnusson
Norr: Helen Hed
Stockholm: Karin Jäppinen
Syd: Anna Alwerud
Väst: Annelie Janred
Suppleanter
Mellan: Kerstin Annebo
Norr: Vakant
Stockholm: Tracey Green
Syd: Catharina Isberg
Väst: Claes Asker
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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
PETER ALMERUD

PETER LINDGREN

JETTE GULDBORG PETERSEN

KAJSA GUSTAFSSON ÅMAN

EVA HARRIE

LARS-HÅKAN HERBERTSSON

HEELENA NILSSON

GABRIEL RUNEBY

ORGANISATION
Årsmöte
Valberedning
Styrelse
INFOtrend/INFObrief

Nämnder

Kansli

Intressegrupper
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Lokalavdelningar

ÅRSBOKSLUT 2009
RESULTATRÄKNINGAR

2009

2008

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Intäkt för stipendium
Övriga intäkter

376 980
15 000
682 895

361 048
15 000
4 000

Erhållna anslag
(Tillväxtverket, Nutek)

600 000

600 000

1 674 875

980 048

-1 235 862
-135 835
-40 000
- 15 000

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

-1 426 697

-865 535

248 178

114 513

26 911
-4 289
0

27 011
-144
-215 000

270 800

-73 620

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

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

2009

2008

710 000

710 000

710 000

710 000

350 510
16 803
3 608
344

0
0
0
57 484

371 265

57 484

Kassa och bank		

425 070

8 681

Summa tillgångar		

1 506 335

776 165

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Balanserat resultat		
Årets resultat

621 494
270 800

695 114
-73 620

		

892 294

621 494

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Obligationer

Not 1

		
Omsättningstillgångar
Kundfordringar		
Upplupna ränteintäkter		
Skattefordran		
Övriga fordringar		
		
		

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter		
Övriga skulder		

127 577

73 527

415 482
70 982

62 385
18 759

		

614 041

154 671

Summa skulder och eget kapital		

1 506 335

776 165

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
737 196 kr
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i
Svensk Förening för Informationsspecialister
Org.nr. 802002-0924
Jag har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens
förvaltning i Svensk Förening för Informationsspecialister
för år 2009-01-01 -- 2009-12-31. Det är styrelsen som har
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för
att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet.
Mitt ansvar är att uttala mig om årsbokslutet och förvaltningen
på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig 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. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har handlat i strid med bokföringslagen eller
föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig
grund för mina uttalanden nedan.
Årsbokslutet ger en rättvisande bild av föreningens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte
handlat i strid med föreningens stadgar. Jag tillstyrker att
föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Stockholm den 10 mars 2010

Lena Gimle
Auktoriserad revisor
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