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ÅRSKRÖNIKA

Förändringens vindar

Det gångna året har på många sätt präglats av förberedelser för
kommande förändringar. Alldeles i början av året fattade styrelsen, i samråd med föreningens lokalavdelningar och nämnder,
beslut om en rad förändringar som skulle gälla från årsskiftet
2004/2005.
Ett av dessa var beslutet att fullfölja namnbytet till Svensk
förening för informationsspecialister och anta akronymen SFIS.
Det är styrelsens förhoppning att alla gamla TLS:are och alla
tillkommande SFIS:are skall känna sig hemma i föreningen och
fortsätta att tillsammans utveckla verksamheten till nytta och
glädje för vår profession som informationsspecialister.
Som en konsekvens av akronymbytet uppstod behovet att
skapa en ny graﬁsk proﬁl för föreningen. Arbetet har letts av
Nämnden för Information och Konferens (I&K) och det goda
resultatet kan ni se bl a på den här verksamhetsberättelsen.
Webbgruppen inom I&K påbörjade också arbetet med att ta
fram en ny layout och teknisk plattform för föreningens webbplats.
En annan stor förändring gällde beslutet att byta namn på
Tidskrift för Dokumentation (TD) till InfoTrend med undertiteln Nordisk tidskrift för informationsspecialister. Namnet valdes för att spegla tidskriftens ämnesinriktning och ambition att
presentera ny utveckling inom området. För att öka tidskriftens
spridning beslöts att InfoTrend även skall publiceras i elektroniskt format med alla artiklar gratis tillgängliga för medlemmarna.
Tillsammans med våra nordiska systerföreningar planerar
föreningen att låta genomföra en studie om näringslivets informationsförsörjning i Norden. Som en förberedelse för att få
sponsorer till studien ﬁck Margareta Nelke uppdraget att leda
en förstudie.
Parallellt med alla förberedelser för förändringar har medlemsverksamheten pågått med stor omfattning och livaktighet.
Kursverksamheten hade ett rekordår – deltagarantalet ökade
med över 30% jämfört med år 2003. Höstkonferensens program
och talare höll en mycket hög kvalitet till gagn för deltagarnas
”information ﬁtness”. Karin Ohrt och Kristina Smedeby startade föreningens mentorsprojekt och Lars Klaséns uppskattade
nyhetsbrev ”Online och webbnyheter” ﬁck en tätare utgivning.
Lokalavdelningarna, som står för den nära och kontinuerliga
kontakten med medlemmarna, ordnade kurser, föreläsningar, stu-
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diebesök och, för nätverkandet så viktiga, sociala arrangemang.
Lokalavdelningen i Väst ansvarade för föreningens arrangemang
vid årets Bok & Biblioteksmässa. Seminariet om bloggar och nyhetssökning på nätet med Lars Våge som föreläsare blev en succé
med över 300 deltagare.
Vår förening har begränsade ekonomiska resurser men desto
mer medlemsresurser, som nästan uteslutande med ideellt arbete
driver verksamheten framåt. Läs vidare i denna verksamhetsberättelse och få smakprov på vad som hände under 2004.

Kurser och seminarier

Utbildningsnämnden har ambitiöst anpassat sitt kursutbud efter medlemmarnas önskemål och behov i takt med den snabba
utvecklingen inom yrkesområdet. Stark tonvikt har helt naturligt lagts på kurser i och seminarier om sökning i informationsdatabaser och på Internet.
I nämndens regi har nedanstående kurser och seminarier genomförts under året. Samtliga har varit fulltecknade och erhållit
goda vitsord från deltagarna. Sammanlagt har drygt 380 personer kunnat erbjudas utbildning.
• Power Searching With the Experts: How to Make the Most of
the Web and Online Sources
den 19 januari på Näringslivets hus i Stockholm
Mary Ellen Bates, Bates Information Services, och Chris
Sherman, Searchwise, USA
• De svenska rättskällorna – vilka, varför, hur och var?
den 1 mars på Näringslivets hus i Stockholm
Cecilia Wikander, InfoData AB, Stockholm
• Praktisk projektledning – projekt i ordets rätta bemärkelse
den 18-19 mars på Långholmen Konferens i Stockholm
Mats Tallving, AstraZeneca R&D Lund
• The New Power Web Searcher: Advanced Commands, Shortcuts and Search Strategies
den 26 april på Näringslivets hus i Stockholm
Greg Notess, Notess.com, USA
• CyberTools – verktyg för webben. Snoka lagom!
den 10 maj på Göteborgs tingsrätt i Göteborg och den 14 maj
på Electrum i Kista
Erik Stattin, Riksdagsbiblioteket, och Anders Bretz, IT Pilot
AB, Stockholm
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• Return on Investment – ”Vad får dom för pengarna?”
den 7 oktober på Finlandshuset i Stockholm
Liz Blankson-Hemans, Thomson/Dialog, London, Margareta Nelke, I.C. at Once och Richard Sjöberg, KREAB AB
• Att skriva för webben
den 29 oktober på Näringslivets hus i Stockholm
Benke Karlsson, Journalistgruppen, Stockholm
• Workshop: Web-based searching
den 15 november på Finlandshuset i Stockholm.
Sylvia Edwards, Queensland University of Technology, Brisbane, Australien
Publicering

Tidskrift för Dokumentation (TD) ﬁck vid årsskiftet 2003/04
en ny redaktör i Lena Löfgren-Bjerner och tidskriftens karaktär
har därmed ändrats något. Numera publiceras även intervjuer
med högaktuella personer inom vårt yrkesområde samt kortare
artiklar om nya rön, som bidrar till en mer lättillgänglig inriktning – utan att göra avkall på kvaliteten. Det nordiska redaktionsrådet har bidragit med ett antal artiklar från Sverige och övriga Norden. TD har under verksamhetsåret utkommit med fyra
nummer och på föreningens webbplats ﬁnns innehållsförteckningar publicerade (www.tls.se/publikationer/tdarkiv.lasso).
För att anpassa tidskriftens namn till dess innehåll och ambition
att spegla ny utveckling har styrelsen fattat beslut om att tidskriften skall ändra namn vid årsskiftet 2004/05 till InfoTrend
– nordisk tidskrift för informationsspecialister.
I det elektroniska nyhetsbrevet Online- och webbnyheter
har inriktningen varit information om vad som händer inom online-området och på webben inom vårt yrkesområde – både i
Sverige och internationellt. Nyhetsbrevet utkom med sju nummer under året och redaktör har varit Lars Klasén. Under hösten 2004 spreds nyhetsbrevet även till medlemmarna i vår ﬁnska
systerförening Tietoasiantuntijat (f d Tietopalveluseura).
Föreningens webbplats fungerar såväl som nyhetsförmedlare
som en utmärkt kommunikationslänk mellan föreningen och
medlemskåren. På lösenordsskyddade medlemssidor ﬁnns uppgifter om våra kollegor inom föreningen i en elektronisk matrikel. Webbmaster har varit Lars-Olof Myrhman.

68e årsmötet

Årsmötet ägde rum den 26 maj 2004 på lärarhögskolan i Stockholm. Till föreningens ordförande omvaldes Anna Maria Magnusson. Till ny vice ordförande valdes Margareta Nelke. Sammansättningen för styrelsen i övrigt framgår på sid 11.
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Våra konferenser

I samband med årsmötet anordnades en konferens kring temat Tillbaka till framtiden! – trender, visioner och scenarier.
Drygt 50 personer deltog i konferensen. Moderator var Jakob
Harnesk. Sabine Ehlers, teknisk-vetenskaplig attaché vid svenska ambassaden i Tokyo, inledde konferensen med ett både underhållande och faktaspäckat föredrag med titeln ”Framtiden
stavas ubiquitous! En titt på de trender, visioner och scenarier
för IT-utvecklingen som diskuteras i Japan idag”. Näste talare
var Jan Hagerlid, förste handläggare på BIBSAM, Kungl. biblioteket, som gav en intressant översikt över trender i utvecklingen av digitala bibliotek. ”Digitala bibliotek – gränsöverskridande, samordning och maktkamp” var titeln på hans föredrag.
Konferensens sista talare var Lars Klasén, InfoData AB, som är
välkänd för föreningens medlemmar som omvärldsspanare och
analytiker i nyhetsbrevet ”Online- och webbnyheter”. Titeln på
föredraget var ”Gilla läget? Om utvecklingen på online-marknaden i sökmotorernas, mediebevakarnas och Open-Access-profeternas tid”. Föreläsarnas PowerPoint-bilder ﬁnns tillgängliga
på webben, se: http://www.tls.se/kurser_konferenser/iok/konferens/arsmote04/index.lasso
Information ﬁtness – en konferens för den vältrimmade
informationsspecialisten var temat på höstkonferensen som
ägde rum på Garnisonen i Stockholm, den 25-26 november.
Cirka 120 personer deltog och av utvärderingarna att döma var
arrangemanget mycket lyckat.
Moderator under konferensens första dag var Kristin Johansson, bibliotekschef vid Högskolan i Kristianstad och konferensens andra dag Margareta Brundin, biblioteksråd vid Kansliet
för information och kunskapsförsörjning, Riksdagen. Konferensens varierande tema, blandningen av teoretiska diskussioner
och beskrivning av konkreta tillämpningar gjorde att deltagarna
lämnade konferensen i vätrimmat skick.
Konferensprogrammet 25 november
• … The Business of Information Architecture
Christina Wodtke, Carbon IQ, USA
• Storebror har blivit automatisk och digital
Pär Ström, Atomer och bitar
• Öppen programvara för bibliotek
John Parnefjord, Karolinska institutet Universitetsbiblioteket (KIB)
• EDM – företagets infologiska ryggrad
Sten Söderberg, Strängbetong
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• För- och nackdelar med ”community”
Magnus Sjöbäck, Shortcut
Konferensprogrammet 26 november
• Knowledge Management in Practice, 2004
Angela Abell, TFPL, Storbritannien
• Gör ditt intranät nytta?
Kicki Strandh, Ntech Consulting AB
• Hur söker studenter litteratur på Internet?
Else Nygren, Institutionen för informationsvetenskap
Människa-dator interaktion, Uppsala universitet
• Ämnesbevakning – ett ”case”
Peder Söderlind, Glykol Media
• Kreativitet och innovation
Jan Rollof, Idésprånget.
Parallellt med konferensprogrammet anordnades en utställning
där ett antal leverantörer presenterade och demonstrerade dagens teknik och utbud inom informationssökningsområdet.
En sammanfattning av konferensen samt många av föreläsarnas PowerPoint-bilder ﬁnns tillgängliga på webben, se: http://
www.tls.se/kurser_konferenser/2004/

Resestipendiet 2004

Swets Information Services ABs resestipendium 2004 för medlemmar i Svensk förening för informationsspecialister tilldelades
Linda Gustafsson, Alnarpsbiblioteket vid Sveriges lantbruksuniversitet, och Kristina Lindgren, Fysik- och astronomibiblioteket
vid Lunds universitet.
Forskningsbiblioteken har utvecklats mycket under det senaste decenniet. Denna utveckling har i stor utsträckning varit
riktad mot studenterna. En viktig målgrupp är dock också forskarna vid universitet och högskolor. Linda och Kristina ämnar
besöka Caltech University i Kalifornien för att ta del av satsningarna, som inriktar sig just mot denna grupp. Caltech University har under en lång tid rankats som ett av de främsta när
det gäller publicering av artiklar inom kemi och fysik.
Med tanke på att allt större tonvikt läggs på samverkan mellan forskningen och det omgivande samhället är det viktigt att
biblioteken utvecklar och anpassar sina tjänster till forskarnas
behov. I detta sammanhang är det av betydelse att kunna ta del
av andras arbetssätt, initiativ och framgång inom området.

6

Mentorsprojekt

Under året påbörjades ett mentorsprojekt på önskemål från
medlemmarna. Projektet startade med 11 mentorer och lika
många adepter under våren och under hösten arrangerades en
uppskattad utbildningsdag om innebörden av ett mentorskap
och utveckling i arbetslivet. Projektet kommer att utvärderas i
samband med avslutningen av första etappen under våren 2005.

Marknadsföring av yrkesrollen

Nämnden för Information och Konferens (I&K) är huvudansvarig för vår konferensverksamhet samt att marknadsföra
föreningen. Nämnden har arbetat med mentorskapsprojektet,
webbplatsens utveckling, konferensplanering och framtagande
av informationsmaterial för föreningen.
Föreningen medverkade under 2004 i ett evenemang med syftet att nå ut med information om föreningen utanför den egna
medlemskåren. Det skedde genom att svara för ett seminarium i
samband med Bok & Biblioteksmässan den 23 september i Göteborg. Temat var ”Bloggar och nyhetssökning på nätet” och
Lars Våge medverkade som föreläsare. Glädjande nog samlade
seminariet över 300 deltagare.

Remisser

Under 2004 lämnade föreningen synpunkter på remissen ”KB
– ett nav i kunskapssamhället” (SOU 2003:129). Föreningen var
positiv till stora delar av utredningen och instämde bl a i dess förslag att ge KB det odelade ansvaret för samordning och utveckling av informationsförsörjningen till utbildning och forskning.
När det gäller informationsförsörjningen utanför de offentligt
ﬁnansierade och tillgängliga biblioteken, t ex inom näringsliv,
organisationer och myndigheter ansåg föreningen att utredningens förslag inte gick tillräckligt långt. Utredningen sköt frågan
vidare till ”en strategi och handlingsplan för fortsatt nationell
samordning och utveckling av informationsförsörjningen till
utbildning och forskning”, som KB föreslogs få i uppdrag att
utarbeta. Föreningen ansåg att utredningen borde ha gått ett steg
längre och föreslagit en utökning av KB:s uppdrag till att omfatta alla offentligt ﬁnansierade bibliotek, t ex även landstings- och
statliga myndighetsbibliotek, framför allt när det gäller förvärv
av elektroniska informationsresurser. Vi föreslog också att KB
skulle ges i uppdrag att undersöka hur näringslivets tillgång, mot
betalning, till den kvalitetssäkrade informationen vid landets offentliga bibliotek, skulle kunna lösas. Remissvaret har publicerats på föreningens webbplats.
Föreningen lämnade även ett remissvar på ”Promemoria med
förslag till skrivelse Den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet (2003-12-18)” från Justitiedepartementet.
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Föreningen ansåg att rättsinformationssystemet bör utvecklas
mot en större användarvänlighet. En förutsättning för detta är
en utveckling mot ett XML-baserat system baserat på gemensamma standarder för märkning och strukturering av information. Vidare menade föreningen att den fortsatta utvecklingen av
rättsinformationssystemet bör ske i samråd med representanter
för myndigheter, som producerar rättsinformation samt för användare och för producenter av förädlad rättsinformation.

Samarbete regionalt
och branschvis

Helt enligt traditionen har verksamheten i de fem lokalavdelningarna varit mycket intensiv och erbjudit medlemmarna ett
rikt urval av studie-, tema-, kurs- och seminariedagar. Samtliga
aktiviteter går det att läsa om i avdelningarnas egna verksamhetsberättelser. Här ges endast några exempel på lyckade evenemang under året:
• Temadag om ”SVEP – samordning av den svenska högskolans elektroniska publicering samt visning av reaktorhallen
samt BNCT-anläggningen vid Studsvik” (Arr: Mellansvenska avdelningen)
• Höstkurs om bl a Umeå UBs tillgänglighet för dyslektiker
och synskadade, bibliotekens sökguider och Open Access
(Arr: Norrlandsavdelningen)
• Föredrag om ”Fokusgrupper och workshop – effektiva mötesmetoder?” (Arr: Stockholmsavdelningen)
• Kurs om ”Informationskompetens – en utmaning för alla!”
(Arr: Sydsvenska avdelningen)
• Seminarium om ”Kommunicera på webben” (Arr: Västsvenska avdelningen).
Lokalavdelningar har verkat i Stockholmsområdet, Sydsverige,
Västsverige, Mellansverige och Norrland.
Föreningens verksamhet sker även till stor utsträckning inom
ett antal ämnes- och intressegrupper som på ett signiﬁkativt sätt
visar på den yrkesbredd som medlemmarna representerar. Inom
grupperna ges goda tillfällen att med kollegor diskutera problem
och utbyta erfarenheter. Denna verksamhet sker till stor del i
lokalavdelningarnas regi. Exempel på ämnes- och intressegrupper är: Industrins referensgrupp för informationsservice (IRIS),
Knowledge Management, Livsmedelsgruppen, Skogsindustrigruppen samt Juridik och samhällsvetenskaper.
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Internationellt samarbete

Föreningen har i stor utsträckning svarat för samarbetet med
liknande organisationer utomlands och har under året varit
medlem i IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions, se: www.iﬂa.org) och ECIA (European
Council of Information Associations, se: www.aslib.co.uk/ecia/
index.html). Den 30 april deltog Katarina Wahl i ett ECIA-möte
i Bryssel, Belgien.
Föreningen har, genom Margareta Nelke, varit representerad i organisationskommittén för 12.Nord I&D-konferensen
(http://www2.db.dk/NIOD/ ). Temat var ”Knowledge and
Change” och konferensen ägde rum i Aalborg, Danmark, den
1-3 september 2004.

Bra ”teamwork”

Att föreningen även under 2004 lyckats bedriva en så imponerande verksamhet, som den här årskrönikan ger prov på, beror
givetvis helt på stora, osjälviska och inte minst kvaliﬁcerade
insatser från ett stort antal medlemmar – få nämnda, men inga
glömda! En annan avgörande förutsättning är det ekonomiska
stödet från Näringsdepartementet, som ger föreningen den styrka och trygghet som krävs för att få en kontinuitet och långsiktighet i verksamheten för medlemmarnas bästa som informationsspecialister.
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Sammansättning i nämnder, intressegrupper och lokalavdelningar
samt föreningens representation i organisationer m m
Nämnden för Information och
Konferens (I&K)
Louise Jerkland (ordf fr o m
040610), Peter Lindgren (ordf
t o m 040610), Lars Iselid, Sara
Kjellberg (fr o m 040901), Karin
Lindgren, Elinor Magnusson
fr o m 040901), Karin Ohrt,
Kristina Smedeby och Peder
Söderlind (fr o m 040610). Sekreterarsysslan har cirkulerat.
Nämnden för Utbildning
Åsa Jenslin (ordf fr o m 040127),
Anders Stenström (ordf t o m
040127), Malin Essén, Ylva Fernvall (fr o m 040116), Disa Holme, Ola Pilerot (fr o m 040827),
Karin Wannerud (t o m 040930).
Adjungerad: Marita Andersson
som ombesörjt sekreterarsysslan.
Industrins referensgrupp för informationsservice – IRIS
Margareta Nelke (ordf), Aase
Andreasen, Berit Ekström,
Svante Färnbo, Inga George,
Lena Göteson-Herber, Ros-Mari
Kristiansson, Calle Gade Lauritzen, Elinor Magnusson, Henning
P Nielsen, Gunilla Ripvall, AnnBritt Sedig.
Knowledge Management
Cirka 30 medlemmar har under
2004 verkat inom gruppen.
Ordförande och sammankallande: Gunnel Stjernvall, ISIM.
Livsmedelsgruppen
Representanter från följande
företag och institutioner har
ingått: Arla Foods Innovation
& Miljö, Karlshamns AB, SIK,
Statens Livsmedelsverk, Sveriges
Lantbruksuniversitet, Tetra Pak,
Örebro universitetsbibliotek
(Restauranghögskolan).
Sammankallande: Barbro Stanley, Örebro universitetsbibliotek, Restauranghögskolan.

Periodicagruppen
Vilande
Skogsindustrigruppen
Representanter från följande
företag och institut har ingått:
Billerud, Kappa Packaging, Karlstad universitet, Metso, Mitthögskolan, SCA, STFI-Packforsk,
Stora Enso, Södra, Trätek, Ytkemiska Institutet.
Kontaktperson: Camilla Burman, STFI-Packforsk.
(Verksamheten har varit vilande
under 2004)

Lokalavdelningen i Västra
Sverige
(fr o m årsmötet 040218)
Britt Bergh (ordf), Hans Tillberg
(vice ordf) Lars-Håkan Herbertsson (sekr), Malin Håkanson
(webbredaktör), Ingela Åberg
(kassör), Marianne Ladenvall,
Kerstin Ljungberg.
Tidskrift för Dokumentation
(TD)
Ansvarig utgivare: Jakob Harnesk
Redaktör: Lena Löfgren Bjerner

Lokalavdelningen i
Mellansverige
(fr o m årsmötet 040322)
Vakant (ordf), Peter Hedberg
(kontaktperson), Bo Jernberg
(webbredaktör), Sonja Nyblom
(kassör), Anita Sundgren (sekr),
Kajsa Gustafsson Åman.

Representant i BIBSAMs referensgrupp för fjärrlånefrågor
Birgitta Arnell

Lokalavdelningen i Norrland
(fr o m årsmötet 040315)
Siv Boman (ordf), Birgitta Ekman (kassör), Helen Hed (sekr),
Lars Iselid (webbredaktör), Lena
Björkman, Eva Hägglund, Karin
Westerberg Dahlén.

Representant i organisationskommittén för 12.Nord I&D 2004
Margareta Nelke

Lokalavdelningen i Stockholm
(fr o m årsmötet 040325)
Johanna Nilsson (ordf), Kristina
Smedeby (vice ordf), Ulf Gripkow (kassör), Magnus Sandgren
(sekr), Petra Wallgren (webbredaktör), Jenny Klang, Lisa Thiel.
Lokalavdelningen i Sydsverige
(fr o m årsmötet 040315)
Claes Olsson (ordf), Pia Bagge
(vice ordf), Anders Rydquist
(sekr), Åsa Forsberg (kassör),
Helena Fernholm, Linda Gustafsson, Charlotte Håkansson,
Kristina Lindgren, Margareta
Nelke (adj).
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Representant i samrådsgruppen
för ansvarsbibliotek inom medicin
Maj-Lene Hedenborg

ECIA (European Council of Information Associations)
Kontaktpersoner: Anna Maria
Magnusson, Katarina Wahl
IFLA (International Federation
of Library Associations and Institutions)
Kontaktpersoner: Lena Olsson
(ord ledamot), Margareta Brundin (suppl)

Medlemsantal
Antalet medlemmar var vid
årets slut 1 089

Styrelse, revisorer och valberedning valda vid årsmötet den 26 maj
Styrelse
Anna Maria Magnusson, ordf
Margareta Nelke, v ordf
Eva Arndt Kling
Ninni Broms Dahlgren
Lars-Håkan Herbertsson
Catharina Isberg
Peter Lindgren
Kristina Smedeby
Irene Svensson
Adjungerade:
Åsa Jenslin, ordf i Utbildningsnämnden
Louise Jerkland, ordf i I&Knämnden
Katarina Wahl, sekr
Revisorer
Ordinarie:
Lena Gimle (aukt revisor)
Rolf-Allan Norrmosse

Suppleanter:
Lars Jinghamre (aukt revisor)
Christina Brodd
Valberedning
Ordinarie:
Mellansverige: Ingrid Gårlin
Norrland: Björn Svahn
Stockholm: Gunnel Stjernvall
Sydsverige: Pia Bagge (smk)
Västra Sverige: Gunvor Hallerfors
Suppleanter:
Mellansverige: Bo Jernberg
Norrland: Björn Krikortz
Stockholm: Karin Lindgren
Sydsverige: Ann-Christin
Persson
Västra Sverige: Annelie Janred

Kansli
Marita Andersson
Katarina Wahl (styrelsens
sekreterare, kansliansvarig)
Kontaktuppgifter:
Svensk förening för informationsspecialister
Box 55580
102 04 Stockholm
Besöksadress:
Grev Turegatan 14
Telefon: 08-678 23 20
Telefax: 08-678 23 01
kansliet@tls.se
http://www.tls.se

Organisation 2004

Årsmöte

Valberedning

Styrelse

Tidskrift för Dokumentation (TD)

Nämnder

Kansli

Intressegrupper

• Nämnden för Information och
Konferens (I&K)

• Industrins referensgrupp för
informationsservice (IRIS)

• Nämnden för Utbildning

• Knowledge Management
• Livsmedelsgruppen
• Periodicagruppen
• Skogsindustrigruppen
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Lokalavdelningar
• För Mellansverige
• För Norrland
• För Stockholm
• För Sydsverige
• För Västra Sverige

EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Kursverksamheten
Medlemsavgifter
Mötesverksamheten
Publikationsförsäljning
Tidskrift för Dokumentation
Intäkt för stipendium
Övriga intäkter
Erhållna anslag
(Näringsdepartementet)

Verksamhetens kostnader
Allmänna kostnader *
Lokalavdelningarna
Stipendier
TLS Information

REVISIONSBERÄTTELSE

SFIS Service AB
(f.d. TLS Service AB)

Föreningen

SFIS Service AB
(f.d. TLS Service AB)

Föreningen

04-12-31

04-12-31

03-12-31

03-12-31

856 050
0
428 895
17 270
194 971
0
10 572

0
466 745
0
0
0
15 000
1 994

509 700
0
594 277
21 804
184 866
0
25 403

0
365 145
0
0
0
30 000
0

0

570 000

0

560 000

1 507 758

1 053 739

1 336 050

955 145

-713 839
0
0
0

-957 777
-55 950
-15 000
0

-629 143
0
0
0

-944 288
-58 900
-30 000
-60 485

-713 839 -1 028 727

-629 143 -1 093 673

-340 574
-297 338
0
-185 444

0
0
0
0

-277 249
-261 034
-52 740
-227 741

0
0
0
0

-823 356

0

-818 764

0

-29 437

25 012

-111 857

-138 528

Finansiella intäkter
och kostnader
Ränteintäkter
Förändring aktier i dotterbolag
Finansiella kostnader
Villkorat aktieägartillskott

262
0
-90
0

59 546
0
-25 003
0

412
0
- 98
350 000

67 934
135 000
- 81
-350 000

Resultat efter ﬁnansiella poster

-29 265

59 555

238 457

-285 675

0

0

0

0

-29 265

59 555

238 457

-285 675

Kursverksamheten
Mötesverksamheten
Publikationskostnader
Tidskrift för Dokumentation

Resultat före ﬁnansiella
intäkter och kostnader

Skatt
Verksamhetens resultat

* (Löner, arvoden, sociala kostnader, lokaler, kontorskostnader, kassa, bokföring, tryckning, porto, sammanträdeskostnader, representation och internationellt samarbete)

Stockholm i april 2005
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Till årsmötet i
Svensk förening för
informationsspecialister
Organisationsnummer
802002-0924

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i
Svensk förening för informationsspecialister för år 2004. Det är styrelsen
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar
är att uttala oss om årsbokslutet och
förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet
med god revisionssed. Det innebär att
vi planerat och genomfört revisionen
för att i rimlig grad försäkra oss om att
årsbokslutet inte innehåller väsentliga
fel. 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 den samlade informationen i
årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i
föreningen för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot har handlat i
strid med föreningens stadgar. Vi anser
att vår revision ger oss rimlig grund för
våra uttalanden nedan.
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.
Styrelsens ledamöter har enligt vår
bedömning inte handlat i strid med
föreningens stadgar.
Stockholm den 11 maj 2005

Lena Gimle
Auktoriserad
revisor

Rolf-Allan Norrmosse

EKONOMISK REDOVISNING

REVISIONSBERÄTTELSE

SFIS Service AB
(f.d. TLS Service AB)

Föreningen

SFIS Service AB
(f.d. TLS Service AB)

Föreningen

04-12-31

04-12-31

03-12-31

03-12-31

0
0

400 000
885 050

0
0

400 000
910 041

0

1 285 050

0

1 310 041

14 197
34 326
332 158

64 544
0
57 775

372 553
50 012
332 108

68 685
0
57 734

1 460

16 950

0

0

382 141

139 269

754 673

126 419

Kassa och bank

259 174

631 263

291 225

589 512

Summa tillgångar

641 315

2 055 582

Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Obligationer

Not 1
Not 2

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Inventarier
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Balanserat resultat
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Övriga skulder

Summa skulder och
eget kapital

400 000
0
8 100
0
41 922 1 528 406
-29 265
59 555

1 045 898 2 025 972

400 000
3 100
-191 535
238 457

0
0
1 814 081
-285 675

420 757

1 587 961

450 022 1 528 406

132 389

18 296

202 139

22 401

75 264
12 905

122 345
326 980

309 121
84 616

130 287
344 878

220 558

467 621

595 876

497 566

641 315

2 055 582

1 045 898 2 025 972

Not 1. Aktier i dotterbolag: Ingående balans är 400 000 kr. Bokfört värde är 400 000 kr
Not 2. Stadshypotek OBL 5513, 2005-03-01 - 6,5%. Anskaffningsvärde 910 041 kr, nominellt belopp 885 050 kr. Marknadsvärde 891 358 kr.

Till bolagsstämman i SFIS Service AB
(tidigare TLS Service AB)
Organisationsnummer
556564-5420

Jag har granskat årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens förvaltning
i SFIS Service AB för räkenskapsåret
2004. Det är styrelsen som har ansvaret
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig
om årsredovisningen 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 i rimlig grad försäkra mig
om att årsredovisningen 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 årsredovisningen samt
att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag
för mitt uttalande om ansvarsfrihet har
jag granskat väsentliga beslut, åtgärder
och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot
är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag
har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag
anser att min revision ger rimlig grund
för uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen
och ger därmed en rättvisande bild av
bolagets resultat och ställning i enlighet
med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att bolagsstämman
fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 11 maj 2005

Lena Gimle
Auktoriserad revisor
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