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ÅRSBER ÄT TELSE 2010

Om föreningen och
syftet med verksamheten

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en före
ning för dem som arbetar professionellt med informationshante
ring och informationsförsörjning. Medlemmarna är informa
tionsspecialister – bibliotekarier, omvärldsanalytiker, webbredak
törer, informationsarkitekter, informationsproducenter och in
formationsleverantörer – 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 informationshante
ring i deras företag eller organisationer.
De kärnverksamheter inom vilka föreningen verkar är
• informationshantering,
• informationsförsörjning,
• informationssökning,
• informationstekniker och verktyg,
• omvärldsbevakning och
• kunskapsdelning.

Medlemmar

I februari 2011 hade SFIS 745 medlemmar, en minskning med
90 medlemmar eller 11 procent sedan februari 2010. Medlem
marna 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 länsoch folkbibliotek och studerande.
I medlemskapet ingår medlemskap i en lokalavdelning. Stock
holm är den största lokalavdelningen med närmare hälften av
SFIS medlemmar. Därefter följer Syd och Väst.

Ekonomi

Föreningens huvudintäkter var under året medlemsavgifter och
intäkter från kurser och konferenser.
År 2010 har inneburit att styrelsen har påbörjat en omställning
av föreningens ekonomi för att anpassa den till en ny situation
med kraftigt minskade inkomster. För att ge utrymme för den
nödvändiga omställningen är föreningens budget för närvarande
underbalanserad. Föreningen hade under många år t.o.m. år
2009 ett årligt statligt anslag, senast från Tillväxtverket på
600 000 kr per år, vilket drogs in från och med 2010. Konferen
serna ger också lägre intäkter än tidigare. Det innebär att för
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eningen för den löpande verksamheten i fortsättningen måste lita
till intäkter från medlemsavgifter och kurser. Den försämrade
ekonomin har bland annat inneburit att INFOtrend och INFO
brief har lagts på is i dess tidigare form, flytt till en billigare lokal
från januari 2011 och en minskad bemanning på kansliet. Sam
tidigt har föreningen sänkt konferensavgifterna för att fler med
lemmar ska kunna delta i konferenserna. Styrelsen avser att se
över även nivån på kursavgifterna.
Kansliet sköttes under året av inhyrd personal från ett beman
ningsföretag motsvarande 60 procents arbetstid. Övriga personer
som fick arvoden var ordföranden (motsvarande 20 procents ar
betstid). 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.
Verksamhetsinriktning

Mot bakgrund av föreningens försämrade ekonomi i kombina
tion med det minskande antalet medlemmar har styrelsen under
året arbetat utifrån 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 in
formationsvetenskap och
• fokus på medlemsrekrytering.
Den lokala aktiviteten
Styrelsen har tillsammans med lokalavdelningarna och nämn
derna inlett en diskussion om hur föreningen ska kunna stärka
den lokala aktiviteten och i vilken utsträckning det finns möjlig
het att ha aktiviteter på fler orter.
Samspelet mellan föreningens olika delar
Styrelsen har tillsammans med lokalavdelningarna och nämn
derna inlett en diskussion om samspelet mellan föreningens olika
delar och även sett över stadgarna. Denna översyn ledde till ett
första beslut vid ett extra årsmöte i november om ändringar i
stadgarna.
Stärka kontakterna med utbildningarna i biblioteksoch informationsvetenskap
Ordföranden har tillsammans med representanter för lokalavdel
ningar träffat representanter för utbildningarna i biblioteks- och
informationsvetenskap i Uppsala och Lund, dels för informa
tionsutbyte, dels för en diskussion om möjliga gemensamma ak
tiviteter. Kontakterna har bland annat lett till att SFIS arrangera
de höstkonferensen i november 2010 i samarbete med ABM-ut
bildningen vid Uppsala universitet.
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Medlemsrekrytering
Styrelsen utgår ifrån att fler lokala aktiviteter liksom det arbete
som pågår med att höja kvaliteten på föreningens webbplats ska
göra ett medlemskap i SFIS intressantare. Styrelsen har också be
slutat att sänka avgifterna för föreningens konferenser för att fler
medlemmar ska ha möjlighet att delta i dem.
Verksamhetsområden

SFIS verksamhet omfattar tre huvudområden
• Kompetensutveckling – ge medlemmarna möjlighet till kompe
tensutveckling inom aktuella områden till rimlig kostnad.
• Omvärldsbevakning – ge medlemmarna möjligheter att hålla
sig à jour med de senaste nyheterna och rönen inom informa
tionsindustri, informationsresurser, IT, aktuell forskning och
best practice.
• Nätverkande – ge medlemmarna tillgång till både rikstäckan
de och lokala kollegiala nätverk för kunskaps- och erfarenhets
utbyte.
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 informa
tionskompetens och lärande; bibliometri; publicering av forsk
ningsresultat open access; spridning av forskningsresultat; ny tek
nik; upphovsrätt; utveckling och användning av sociala medier.
Myndigheter och organisationer: Nya rön och utveckling inom in
formationshantering; omvärldsbevakning; upphovsrätt; utveck
ling 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 områ
den; utveckling och användning av ny teknik, såsom sociala me
dier; 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
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Kompetensutveckling
Under året har SFIS anordnat fyra kurser/seminarier i Utbild
ningsnämndens regi med sammanlagt 120 deltagare och före
läsare:
• Copyright för specialbibliotek - rättigheter & tveksamheter, ett
heldagsseminarium i Stockholm den 5 februari.
• Två sidor av samma mynt: Vad innebär Open Access för företagen?, ett heldagsseminarium i Stockholm den 16 april. SFIS
fick ett projektbidrag från KB för att genomföra seminariet.
• Under huven på sökmotorerna, ett CyberTools heldagssemina
rium med övningar i Malmö den 20 maj.
• Scenarioplanering, en heldags workshop i Malmö den 24 maj.
Tre konferenser har hållits under året: en konferens i Stockholm
i anslutning till årsmötet den 24 mars, höstkonferensen Informationsspecialist i teori och praktik – samtal kring informationsspecialistens kompetens, som SFIS arrangerade i samarbete med ABMinstitutionen vid Uppsala universitet i Uppsala den 24 november,
och Teknikdagen i Norrköping den 2 december.
Årsmöteskonferensen
Årsmöteskonferensen inleddes med att Gunilla Lilie Bauer och
Maria Sundin från Riksdagsbiblioteket berättade om Omvärlds
bevakaren, en ny tjänst från Riksdagsbiblioteket för ledamöter
och tjänstemän. Under rubriken Vem ska trösta bibliotekarien i det
digitala överflödet? funderade Isto Huvila, forskare vid Institutio
nen för ABM vid Uppsala universitet, över vilken roll i forskning
ens och kunskapsbildningens tjänst som framtidens bibliotek och
arkiv kan spela när användarna alltmer självständigt kan ta del av
källmaterialet on demand eller genom självservice. Kommer framtiden att veta något om vår tid? Under den rubriken samtalade
Lars Ilshammar, chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek,
och Kajsa Klein, journalist och internetforskare, om e-plikt och
digitalt bevarande. Därefter samtalade Catharina Isberg från
SLU:s bibliotek och Eva Norling från BTH:s bibliotek om läs
plattor och frågor som hur biblioteken ska förhålla sig till läsplat
tor, vad de har rätt att göra, vilka kundförväntningarna är och
vilken kompetens personalen behöver. Slutligen delade SFIS ut
sin utmärkelse Årets informationsspecialist.
Under konferensen presenterade Wide Narrow, Comintell, Dia
log, Nobicon Nordic och Prioinfo olika produkter, främst verk
tyg för omvärldsbevakning.
Höstkonferensen
Höstkonferensen Informationsspecialist i teori och praktik – samtal
kring informationsspecialistens kompetens arrangerades av SFIS i
samarbete med ABM-institutionen vid Uppsala universitet den
24 november. SFIS ordförande Peter Almerud inledde konferen

5

sen med att bl.a. ställa frågan om man kan definiera en gemen
sam kärnkompetens som är densamma oavsett vilken titel infor
mationsspecialisten har och oavsett om informationsspecialisten
arbetar på ett privat företag, som konsult, på ett stort universi
tetsbibliotek eller på ett litet specialbibliotek? Därefter talade
Anna Hellsten Kronander från AZ Library, Astra Zeneca i Möln
dal, under rubriken Same same, but different – att vara informationsspecialist på ett globalt företagsbibliotek och Petra Wallgren
Björk, chef för Danderyds sjukhusbibliotek, under rubriken
Sjukhusbibliotekarien - ett mångfacetterat yrke inom vård och forskning. Vidare talade Elinor Magnusson, chef för Information
Centre & Library på SCA Hygiene Products i Göteborg, om in
formationsspecialisten som internkonsult och möjliggörare och
Ann-Christin Karlén Gramming från Advokatfirman Vinge om
informationsspecialistens vardag på en större advokatfirma. Un
der eftermiddagen genomfördes workshops på fyra olika teman:
Litteratursökning - hjälp eller självhjälp?, Informationsspecialisten
som pedagog, Informationsspecialisten som internkonsult och Affärsmässighet och sekretess - två aspekter av informationsspecialistens
vardag. Slutligen delade SWETS ut 2010 års Swetsstipendium.
Under konferensen presenterades också produkter av Nobicon
Nordic, LM Informationstjänst och EBSCO.
Kvällen före konferensen arrangerades ett mingel för att ge med
lemmar och konferensdeltagare chansen att träffa kollegor.
Teknikdagen
Den årliga Teknikdagen arrangerades av SFIS Mellan i Norrkö
ping den 2 december och hade temat visualisering och digitalise
ring. Katerina Vrotsou, ITN, Linköpings Universitet, inledde
med att tala om interaktiv visuell analys av människors vardags
liv. Norrköpings stadsbibliotek fick 2010 års utmärkelse ”The
Digital Cultural Institution of the Year” och Birgitta Hjerpe och
Ola Gustafsson från biblioteket berättade om arbetet med web
ben. Vidare talade Mats Dahlström, BHS, om kulturarvsdigitali
sering och Christer Karlsson, Umeå universitetsbibliotek, presen
terade en ny scanning on demand-tjänst från biblioteket. Dess
utom ingick ett studiebesök på Visualiseringscenter C, en mötes
plats i Norrköpings Industrilandskap kring visualisering för
forskning, kultur, näringsliv och publik.
Under dagen presenterade också LM Informationstjänster företa
get och produkter man erbjuder.
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Lokala arrangemang
Lokalt arrangerades närmare 30 kurser, seminarier, föreläsningar
och studiebesök under året. Några exempel:
Kurser, seminarier och föreläsningar
• Anna Bladh, Europeiskt Dokumentationscentrum, Linkö
pings universitetsbibliotek, berättade om hur man kan hitta
rätt bland EU:s dokument. (SFIS Mellan)
• En föreläsning på Skolverket där Alma Taawo, informations
specialist och metadataansvarig, och hennes kollega Seija
Eriksson berättade om arbetet kring IT i skolan för att främja
användandet av informationsteknik och källkritik i undervis
ningen i grundskola och gymnasium. Extra uppmärksamhet
gavs tjänsten Länkskafferiet och tillgängliggörandet av digitala
lärresurser för undervisning. (SFIS Stockholm)
• ”Bibliotekarie 2.0”. Katarina Evengård och Linda Nilsson be
rättade om sin magisteruppsats ”Bibliotekarie 2.0. Minabib
liotek.se och bibliotekarierollen - en fallstudie på Umeå Stads
bibliotek”. (SFIS Syd)
• ”Hur kan vi framtidsspana på våra bibliotek?” Pablo Tapia,
Digitala informationstjänster, Bibliotek och IT, Malmö hög
skola, och Helena Stjernberg, Ferring Pharmaceuticals,
Ørestad, berättade om resultaten från ett projekt som SUHF:s
Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för framtidsfrågor
genomförde 2009. (SFIS Syd)
• ’’All that ... and books! Amerikanska bibliotek i utveckling”.
Om de amerikanska bibliotekens arbete, utveckling och fram
tid med Casper Hvenegaard Rasmussen och Henrik Jochum
sen. (SFIS Syd)
• Kan vi lita på metadata i webbsidor? Anders Ardö om tillför
litligheten och användningen av inbäddad metadata utifrån
en undersökning som omfattade mer än fyra miljoner webbsi
dor. Anders artikel finns tillgänglig på http://swepub.kb.se/
bib/swepub:oai:lup.lub.lu.se:838109. (SFIS Syd)
• ”Vill du veta mer om KB:s nya uppdrag och förslaget till en ny
bibliotekslag?” Om Kungliga bibliotekets Plan för utvidgat
uppdrag inom biblioteksväsendet och Inger Eide Jensens Ut
värdering och förslag till revidering av bibliotekslagen med
Inger Eide Jensen och Niclas Lindberg. (SFIS Syd)
• Ett föredrag om läsplattor med Clara Nyströms, bibliotekarie
från Åtvidabergs bibliotek. (SFIS Väst)
• Kursen ”Att arbeta praktiskt med sociala medier” (”Verktyg i
vardagen 3”) med Ann-Christin Karlén Gramming på Advo
katfirman Vinge. (SFIS Väst)
• En patentkurs där deltagarna fick chansen att lära sig mer om
patent, hur systemet är uppbyggt om hur man söker i olika
databaser. Kursledare var Ann-Sofie Åhlander från Volvo
Technology. Kursen var ett samarbete mellan SFIS och Chal
mers bibliotek. (SFIS Väst)

7

• Christer Karlsson, historiker och bibliotekarie, talade om äld
re böcker och modern digitalisering. (SFIS Norr)
Studiebesök
• Studiebesök på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek med en
presentation av verksamheten av bibliotekarie Kalle Laajala
och visning av arkivet och biblioteket. (SFIS Stockholm)
• Studiebesök på Arkitekturbiblioteket där bibliotekarien Mar
gitta Kylberg berättade och visade runt i biblioteket. På det
följde en rundvandring genom det övriga huset. (SFIS Stock
holm)
• Studiebesök på Ernst & Young med en presentation av deras
arbete med Knowledge Management, KM. Christer Hägg
ström som varit med att bygga upp KM-funktionen på Ernst
& Young berättade om vad KM innebär, hur det bidrar till
företagets lönsamhet och affärsnytta och hur det är att arbeta
med KM i en global organisation. Bibliotekarie Elisabeth Eje
myr fortsatte med att beskriva hur hon byggde upp en biblio
teksfunktion på företaget och hur det är att arbeta på ett före
tagsbibliotek. (SFIS Stockholm)
• Studiebesök på Tekniska museets arkiv och bibliotek. Inger
Björklund, f.d. bibliotekschef, berättade om museets och bib
liotekets historia, bibliotekarie Hans Lindberg talade om kata
logisering av specialsamlingar och bibliotekschef Ulrika Berg
man gav sina visioner för att utveckla biblioteket. Slutligen
presenterade Peter du Rietz, projektledare och förvaltningsan
svarig, projektet Den svenska IT-historien, http://ithistoria.
se/. (SFIS Stockholm)
• Besök på Konstfacks bibliotek. Bibliotekschefen Lisa Martling
Palmgren berättade om hur Konstfacks materialbibliotek kom
till och bibliotekarien Per Nordgren talade om hur biblioteket
resonerat kring katalogisering av samlingen för att den ska
kunna användas effektivt av Konstfacks studenter. (SFIS
Stockholm)
• Studiebesök på Veberöds bibliotek, som i oktober 2009 blev
Sveriges första obemannade bibliotek på kvällstid. Kristina
Kjörning Vince berättade om projektet som benämns Mer
öppna biblioteket. (SFIS Syd)
• En presentation av Vätgas Sveriges verksamhet av omvärlds
analytiker Magnus Karlström och kommunikatör Jenny Se
gersten. (SFIS Väst)
• Studiebesök på Chalmers bibliotek (i samband med julmingel
med glögg). Bitr. bibliotekschef Annelie Janred visade runt
och berättade om verksamheten. (SFIS Väst)
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Övrigt
• Kompetenscirklar för att öka kompetensen om användning,
teknik och möjligheter på webben. (SFIS Syd)
• Mingelträff för nya medlemmar. (SFIS Syd)
• Medlemsmingel. (SFIS Syd)
• Julmingel med glögg och läsplattor. En kväll med glögg och
informellt erfarenhetsutbyte kring läsplattor. Förutom ett an
tal ”testbibliotekarier” från Malmö stadsbibliotek och Malmö
Högskolas bibliotek hade man även bjudit in ett antal leveran
törer av olika läsplattor. (SFIS Syd)
• Lunchbokcirkel. (SFIS Väst)
• Vårutflykt, som startade på Nordicom där Karin Hellingwerf
och Ulrika Facht presenterade Mediebarometern 2009. Där
efter blev det ett besök på Hallandsgården i Slottskogen där
Åke Appelqvist från Hallands Gille i Göteborg berättade om
både gården och föreningens verksamhet. (SFIS Väst)
• I samband med IFLA-konferensen var SFIS Väst, tillsammans
med nationella SFIS, engagerat i tre nätverkskvällar. Den 11
augusti var det en utflykt till Botaniska trädgården och den 12
och 13 augusti var det mingel på stan, där kulturkalaset på
gick. (SFIS Väst)
• Den 23 september bemannade SFIS Väst ett rum på Bok &
Bibliotek. Här kunde medlemmar i SFIS under dagen komma
och nätverka samt ta en paus. På kvällen ordnade SFIS Väst ett
populärt mingel.
• En kväll på HumSam-biblioteket i Linköping med semlor och
populärvetenskapligt anförande om de arkeologiska utgräv
ningarna som gjorts vid Campus Valla. (SFIS Mellan)
SFIS Syd har haft en viss samordning av aktiviteter med Svensk
Biblioteksförenings Regionförening Skåne, vilket har resulterat i
ett gemensamt kalendarium och vissa samarrangemang
Omvärldsbevakning
INFOtrend, Nordisk tidskrift för informationsspecialister, kom
enligt planerna i början av året ut med ett temanummer om open
access, som enbart publicerades elektroniskt.
Nätverkande
Vid SFIS olika aktiviteter finns tillfälle för medlemmarna till nät
verkande. Många av aktiviteterna i lokalavdelningarna har också
som uttalat syfte att utöver kompetensutveckling ge medlem
marna möjlighet att utveckla sina nätverk.
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Övrig verksamhet

Årets Informationsspecialist
Lars Iselid utsågs till Årets Informationsspecialist. Motiveringen
var följande: ”SFIS tilldelar Lars Iselid utmärkelsen Årets infor
mationsspecialist 2010 för hans stora och långvariga engagemang
inom informationshantering, internetanvändning och webbut
veckling samt för hans omfattande ideella engagemang i SFIS
verksamhet. På sin arbetsplats, Umeå UB, har Lars visat både
stort kunnande och pedagogisk skicklighet, något som också har
kommit bibliotekarieutbildningen i Umeå till del. Han har gjort
stora insatser för SFIS, bl.a. som föredragshållare och i utveck
lingen av SFIS webb. Lars är dessutom en av personerna bakom
den uppmärksammade bloggen Internetbrus.”
Lars Iselid tilldelades utmärkelsen vid SFIS årsmöte den 24 mars
på Kungliga biblioteket, då han också höll ett kortare anförande
om sitt arbete.
Årets informationsspecialist är ett sätt att uppmärksamma de
kompetenser som gör informationsspecialisten till en viktig be
ståndsdel i en organisations verksamhet. Årets Informationsspe
cialist nomineras av SFIS medlemmar, ska vara medlem i SFIS
och utses av föreningens styrelse.
Swetsstipendiet
Camilla Hertil Lindelöw tilldelades 2010 års Swetsstipendium
för att kunna besöka några EU-institutioner i Luxemburg och
Strasbourg med syftet att studera EU:s informationsproduktion.
I förlängningen kan hon på så sätt få verktyg att bättre kunna
hjälpa forskare och studenter i deras sökande efter EU-informa
tion. Juryn tyckte att ämnet är intressant och att syftet med stu
dieresan är angeläget och bedömde att Camilla Hertil Lindelöw
har goda förutsättningar både att använda den kunskap hon får i
sitt arbete och att sprida den till andra informationsspecialister.
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 höst
konferensen i Uppsala i november.
Årsmöten
Föreningen hade sitt ordinarie årsmöte på Kungliga biblioteket i
Stockholm den 24 mars. Föreningen hade också ett extra årsmöte
i anslutning till höstkonferensen i Uppsala den 24 november för
att dels besluta om 2011 års budget, dels ta ett första beslut om
ändring av stadgarna.
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Styrelsen
Styrelsen hade under 2010 tio protokollförda möten, inklusive
det konstituerande mötet efter årsmötet. Sex av dessa möten var
telefonmöten. I januari och september hölls planeringsdagar, då
styrelsen, ordförandena i lokalavdelningarna, representanter från
webbgruppen, IoK- nämnden och utbildningsnämnden samt
kansliet diskuterade policyfrågor och föreningens kommande ak
tiviteter.
Nämnder, intressegrupper och arbetsgrupper
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har haft sex möten under året.
IoK-nämnden, Nämnden för information och konferens
IoK-nämnden har under året skapat en sida på Facebook. AnnChristin Karlén Gramming har fått administratörsrättigheter.
Sidan ser ut att kunna ge en bra och livaktig kommunikation
med medlemmarna.
Till IFLA-mötet i Göteborg gjorde IoK en folder om SFIS som
spreds på mötet.
IoK har under året diskuterat sin roll och funnit att tyngdpunk
ten ligger på kommunikation. Man har därför lämnat förslag till
styrelsen om att byta namn till Information och Kommunika
tion, vilket stämmer bättre med dagens uppgifter. Styrelsen har
beslutat att ta upp den frågan i en kommande översyn av nämn
dernas arbetsuppgifter.
IoK-nämnden har haft fem möten under året, varav tre telefon
möten och två möten på SCA Hygiene Products i Mölndal.
Webbgruppen
Webbgruppen har gjort ett omfattande arbete under året med att
planera, programmera och förbereda sjösättning av den nya
webbplats som SFIS lanserade i slutet av januari 2011.
Den nya webbplatsen är byggd i webbpubliceringssystemet Dru
pal, som används av allt fler världen över. Den nya webben inne
håller bland annat utökade och sökbara medlemsprofiler och i
den nya matrikeln kan man lägga in mycket mer information än
tidigare, allt från bild och Twitter-id till olika specialintressen och
kompetenser. Eftersom allt som skrivs in är sökbart kan man lätt
hitta likasinnade och stärka sitt nätverk. Annat nytt på webben är
att vi har lyft fram SWETS-stipendiet och Årets informations
specialist och utökat kalendariet med aktiviteter som arrangeras
av andra, exempelvis KB och events på Biblfeed.
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RIPS, Round-table for information provision strategies
RIPS, som är SFIS nätverk för informationsförsörjningsstrategier
och expertgrupp för frågor som rör näringslivets informations
försörjning, har haft två möten under 2010, ett vårmöte och ett
höstmöte.
Vårmötet hölls 11-12 mars på Vattenfall i Stockholm med infor
mationsspecialistens kompetens som ämne. Mötet diskuterade
ett dokument som RIPS hade arbetat fram, Informationsspecialistens kompetens, och godkände det efter några smärre justeringar.
Dokumentet har också diskuterats av SFIS styrelse, som ställt sig
bakom det efter ytterligare några justeringar. Det har sedan pu
blicerats på SFIS hemsida. Dokumentet var också en del av un
derlaget för diskussioner på höstkonferensen i Uppsala i novem
ber (se ovan).
Höstmötet hölls 26-27 augusti i Råå med Margareta Nelke som
mötesvärd. Temat var KPI, Key Performance Indicators, och vid
mötet presenterade Henrik Höjland från Aarhus Karlshamn de
ras Business Intelligence-system.
SFIS Omvärldsnät
SFIS Omvärldsnät är ett forum för kompetensutveckling, nätver
kande och erfarenhetsutbyten som stärker professionen inom
omvärldsbevakning/omvärldsanalys. Nätverket bildades under
året och har mött mycket positiv respons. Det är öppet för alla
medlemmar i SFIS och har för närvarande 65 medlemmar. Am
bitionen är att två gånger om året anordna tematräffar med in
bjudna föreläsare. Första träffen hölls i Göteborg 22 september
2010. Temat var analysmetoder. Aitellu var värd samt presente
rade sina produkter. Föreläsare var Jan-Olof Grannas, Vattenfall,
och Margareta Nelke, I.C. at Once.

Samarbete och
internationella kontakter

Samarbete och internationella kontakter
• SFIS är medlem i IFLA.
• I november deltog ordföranden i Biblioteksstämman, anord
nad av Kungliga biblioteket.
• SFIS har varit representerat i Kungliga bibliotekets expert
grupp för kompetensfrågor och i Sverigebiblioteket och hade
en representant i IFLA:s National Committee Advisory Board
inför IFLA-mötet i Göteborg i augusti.
• I anslutning till NORD I&D-konferensen i Bergen, Norge, i
juni hade NFF, Norge, bjudit in till en diskussion om ett ut
vidgat samarbete mellan med DFID, Danmark, SFIS, Fin
land, Upplýsing, Island, NFF, Norge, och SFIS, Sverige. I
denna diskussion deltog ordföranden.
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Sammansättningen i
nämnder, intressegrupper
och lokalavdelningarnas
styrelser samt föreningens
representation i organisationer mm

Nämnden för Information och Konferens (IoK)
Nämnden har bestått av Elinor Magnusson (ordf.), Helena Eck
erbom, Elahe Hamidi och Rolf Hasslöw. Viveca Nyström läm
nade gruppen under året.
Utbildningsnämnden
Ylva Fernvall (ordf.), Anna Alwerud, Ana Durán, Annelie Janred,
Ros-Mari Kristiansson och Anja Säker.
Webbgruppen
Ann-Christin Karlén Gramming (ordf.), Eva-Karin Annemark,
Marika Lundqvist, David Södermark och Helena Vallo.
Roundtable for Information Provision Strategies (RIPS)
Ordförande för nätverket är Elinor Magnusson.
SFIS Omvärldsnätverk
Samordnare för nätverket är Charlotte Håkansson och Margareta
Nelke.
SFIS Mellan
(fr.o.m årsmötet 2010-03-10)
Kajsa Gustafsson Åman (ordf.), Mats Berggren, Birgitta Hell
man-Magnusson, Bo Jernberg, Anneli Juujärvi, Kristin Krantz,
och Sofia Tenglin.
SFIS Norr
(fr.o.m. årsmötet 2010-03-16)
Berit Renström (ordf.), Ingela Ahlmer, Lena Björkman, Anders
Bohlin, Sofia Hansson, Gabriel Runeby och Anja Säker.
SFIS Stockholm
(fr.o.m. årsmötet 2010-03-11)
Charlotta Eskilson (ordf.), Eva-Karin Annemark, Elisabeth Eje
myr, Marguerite Frank, Matilda Svensson, Alma Taawo och Nik
las Willén,
SFIS Syd
(fr.o.m. årsmötet 2010-03-17)
Annika Nilsson (ordf.), Sara Akramy, Gertrud Berger, Sanna
Fries, Tommy Jönsson, Torun Sandberg, Lotta Tebäck och Ola
Tengstam.
SFIS Väst
(fr.o.m. årsmötet 2010-02-24)
Lars-Håkan Herbertsson (ordf.), Eva Ekman, Britt Bergh, Eva
Harrie, Erica Hellberg, Annelie Janred, och Ingela Åberg.
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INFOtrend, Nordisk tidskrift för informationsspecialister
Redaktör och ansvarig utgivare: Peter Almerud
Representant i Expertgruppen för kompetensfrågor
Peter Almerud
Representant i Sverigebiblioteket
Peter Almerud
Representant i Biblioteksstämman
Peter Almerud
Representant i IFLA:s National Committee Advisory Board
Margareta Nelke

Styrelse, revisorer och
valberedning valda av
årsmötet

Styrelse
Peter Almerud (ordf.)
Heelena Nilsson (vice ordf.)
Carina Ahlberg
Charlotta Eskilson
Eva Harrie
Ann-Christin Karlén Gramming
Karin Lagerås Ericson
Gabriel Runeby
Gunnel Torén
Revisorer
Ordinarie
Lena Gimle (aukt. revisor)
Suppleant
Lars Jinghamre
Valberedning
Ordinarie ledamöter:
Väst: Annelie Janred
Syd: Lotta Wogensen
Norr: Sonja Viklund
Mellan: Kerstin Magnusson
Stockholm: Karin Jäppinen
Suppleanter
Väst: Claes Asker
Syd: Catharina Isberg
Norr: Vakant
Mellan: Kerstin Annerbo
Stockholm: Tracy Green
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Kansli och kontaktuppgifter

Kansliet
Kansliet har bemannats av Gunilla Hecktor från Kontorsfixarna
Kontaktuppgifter
Svensk förening för informationsspecialister
Förrådsvägen 9
181 41 LIDINGÖ
Telefon 08-678 23 20
kansliet@sfis.nu
www.sfis.nu

PETER ALMERUD

HEELENA NILSSON

CARINA AHLBERG

CHARLOTTA ESKILSON

EVA HARRIE

ANN-CHRISTIN KARLÉN GRAMMING

KARIN LAGERÅS ERICSON

GABRIEL RUNEBY

GUNNEL TORÉN

ORGANISATION
Årsmöte
Valberedning
Styrelse
INFOtrend

Nämnder

Kansli

Intressegrupper
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Lokalavdelningar

ÅRSBOKSLUT 2010

RESULTATRÄKNINGAR

2010

2009

372 884
15 000
323 002

376 980
15 000
682 895

37 330
0
748 216

0
600 000
1 674 875

-743 223
-125 858
-40 000
-15 000
-924 081

-1 235 862
-135 835
-40 000
- 15 000
-1 426 697

Resultat före finansiella intäkter
och kostnader

-175 864

248 178

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader

13 867
-323

26 911
-4 289

-162 320

270 800

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Intäkt för stipendium
Övriga intäkter
Erhållna anslag
Övriga bidrag
(Tillväxtverket, Nutek)

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader*
Personalkostnader
Lokalavdelningarna
Stipendier

Verksamhetens resultat

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

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Upplupna ränteintäkter
Skattefordran
Övriga fordringar
Bank
Summa tillgångar
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga skulder

Summa skulder och eget kapital
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2010

2009

0
0

710 000
710 000

271 152
0
3 608
14 415
289 175

350 510
16 803
3 608
344
371 265

920 124

425 070

1 209 299

1 506 335

892 294
-162 320
729 974

621 494
270 800
892 294

60 620
370 400
48 305

127 577
415 482
70 982

479 325

614 041

1 209 299

1 506 335

Bilaga 1
Kassa och bank
Kassa
Plusgirot 15 00 26 -3 (bilaga 1:1)
Handelsbanken (bilaga 1:2)
Handelsbanken (bilaga 1:2)

200
140 276
215 167
564 482

Kronor

920 125

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Bokföring
Revision
Förutbetalda medlemsavgifter avser 2011

11 800
15 000
343 600

Kronor

370 400

Övriga kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Momsskuld
Källskatter lön december
Soc avg löner december

60 620
3 392
2 194
2 298

Kronor

68 504
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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 2010-01-01 – 2010-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att bok
föringslagen 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 informa
tion 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.
Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvars
frihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 30 mars 2011

Lena Gimle
Auktoriserad revisor
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