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ÅRSKRÖNIKA

Medlemmarnas SFIS

2005 började med en rad förändringar för föreningen. TLS blev
SFIS och en ny graﬁsk proﬁl togs i bruk. Det är styrelsens förhoppning att både nya och gamla medlemmar känner sig hemma
i föreningens nya kostym.
Nyhetsbrevet ’’Online- och webbnyheter’’ inledde sitt femte
år med att pryda första numret med den nya graﬁska proﬁlen.
Nyhetsbrevet, som är en av SFIS mest uppskattade medlemsförmåner, kom ut med sex fullmatade nummer och hade som avslutning på sitt jubileumsår en utförlig rapport från konferensen
Online Information 2005.
’’Tidskrift för Dokumentation’’ blev ’’InfoTrend – nordisk
tidskrift för informationsspecialister’’, också den med en ny graﬁsk proﬁl. InfoTrends innehåll ger värdefulla bidrag till den som
vill följa utvecklingen inom informationsspecialisternas varierade
verksamhetsområden. För att sprida tidskriften till alla medlemmar började SFIS publicera InfoTrend även i elektronisk form
med gratis tillgång för medlemmar.
SFIS kurser och konferenser är kärnan i föreningens verksamhet och utnyttjades under året av en stor del av medlemmarna för
kompetensutveckling och för att utveckla nätverk. Kursutbudet
omfattade aktuella ämnen som hur man skapar bloggar och konsekvenser av den nya upphovsrättslagstiftningen och ämnen som
ständigt är aktuella som EU-information, patentinformation och
projektledning.
Vårkonferensen hade kommunikation för förändring och för
bättre samarbete på jobbet som tema. På höstkonferensen, i den
maritima staden Göteborg, navigerade föreläsarna elegant i informationsvärlden utan att gå på grund.
Första omgången av föreningens mentorsprojekt avslutades
och ﬁck mycket gott betyg i utvärderingen av de medlemmar
som deltog som adepter eller mentorer.
Den verksamhet som är allra närmast medlemmarna är den
som sker i lokalavdelningarnas regi. De fem lokalavdelningarna
ordnade studiebesök, föreläsningar, kurser och även sociala arrangemang, viktiga för att knyta kontakter.
Det är viktigt att nå nya medlemmar och ett sådant tillfälle
är Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. Lokalavdelning i Västsverige ansvarade även 2005 för föreningens deltagande i mässan
med marknadsföring, medlemsmingel och seminariet ’’Att kommunicera utanför bokhyllan! Design som socialt verktyg’’.
Många, oftast ideella, insatser görs av medlemmar för medlemmar. Det är en styrka hos föreningen och en anledning till att
den år 2006 kan lägga 70 framgångsrika år bakom sig och se fram
mot kommande verksamhetsår.
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Kurser och seminarier

Utbildningsnämnden har ambitiöst anpassat sitt kursutbud efter
medlemmarnas önskemål och behov i takt med den utomordentligt snabba utvecklingen inom yrkesområdet. Stor vikt har lagts
på kurser om och seminarier i aktuella frågor samt användningen
av relevanta verktyg och informationsresurser.
I nämndens regi har nedanstående kurser och seminarier genomförts under året. Samtliga har erhållit goda vitsord från deltagarna. Sammanlagt har ca 280 personer kunnat erbjudas utbildning.
• Europe on the web
den 11 mars på Näringslivets hus i Stockholm
Ian Mayﬁeld
eld, University of Portsmouth, och Grace Hudson,
University of Bradford, Storbritannien
• Börja blogga – att blogga är att bygga nätverk
den 8 april på HyrData i Stockholm
Erik Stattin, Riksdagsbiblioteket, och Malin Cantwell
Cantwell, Karolinska Institutet
• Praktisk projektledning – undvik fallgroparna och ro ditt
projekt i hamn
den 18-19 april på Finlandshuset i Stockholm
Bo Tonnquist
Tonnquist, Proconova
• Patent för konkurrentbevakning (Competitive Intelligence
Intelligence)
– när, var, hur
den 16 september på Finlandshuset i Stockholm
Marjolaine Thulin, Awapatent
• EG-direktivet om upphovsr
upphovsrätt – konsekvenser fför svenska
bibliotek!
den 14 oktober på Näringslivets hus i Stockholm
Susanna Broms, Kungl biblioteket, Katarina Renman Claesson,
Stockholms universitet och Mathias Willdal
Willdal, Bonus Presskopia
• CyberTools om sökning på webben – dags för nya rutiner?
den 17 oktober på Nalen Konferens i Stockholm
Fredrik Blomstrand
Blomstrand.

Publicering

I InfoTrend – nordisk tidskrift för informationsspecialister
har publicerats intervjuer med högaktuella personer inom vårt
yrkesområde samt artiklar om nya forskningsresultat och rapporter från fältet. InfoTrend har under verksamhetsåret utkommit
med fyra nummer och på föreningens webbplats ﬁnns innehållsförteckningar publicerade (www.tls.se/publikationer/tdarkiv.
lasso). Från och med första numret 2005 har medlemmarna fått
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en ny förmån, nämligen gratis tillgång till artiklarna i InfoTrend
i elektroniskt format.
I det elektroniska nyhetsbrevet Online- och webbnyheter
har inriktningen varit information om vad som händer inom informationsindustrin, online-området och på webben inom vårt
yrkesområde – både i Sverige och internationellt. 5-årsjubiléet
för Online- och webbnyheter ﬁrades genom att publicera ett av
numren fritt tillgängligt via föreningens webbplats. Nyhetsbrevet
utkom med sex nummer under året och redaktör har varit Lars
Klasén.
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.
69e årsmötet

Å
Årsm
ötet
tet ägde rum den 26 maj 2005 på Nalen Konferens i
Stockholm. Till hedersledamot av föreningen utsågs Lise-Lotte
Lindskog, som under mer än 30 år varit en av föreningens förLindskog
grundsgestalter och aktivt verkat på en rad olika poster. Till föreningens ordförande omvaldes Anna Maria Magnusson. Sammansättningen för styrelsen i övrigt framgår på sid 8.

Våra konferenser

I samband med årsmötet anordnades en ’’inspirationsdag’’ kring
temat Kommunikation för förändring och för bättre samarbete på jobbet. Knappt 60 personer deltog i arrangemanget. Moderator var Margareta Nelke, I.C. at Once. Snorre Rufelt
Rufelt, SLU-biblioteken, och Eva Elmberg
Elmberg, AstraZeneca R&D, inledde dagen med
en dialog kring temat ’’Kommunikation för förändring med bibliotekens huvudmän och intressenter’’. Gillis Herlitz, folklivsforskare, avslutades dagen med en inspirerande programpunkt med
titeln ’’Ska det vara så svårt att förstå? – om samarbete och kommunikation på jobbet’’. En sammanfattning av ’’inspirationsdagen’’
samt Snorre Rufelts PowerPoint-bilder ﬁnns tillgängliga på www.
tls.se/kurser_konferenser/iok/konferens/arsmote05/index.lasso
Fyr, kompass eller GPS – informationsnavigation i utveckling var temat på höstkonferensen som ägde rum på Göteborgs
stadsmuseum den 17-18 november 2005. Cirka 120 personer
deltog, och utvärderingarna visar att konferensen var mycket
uppskattad av såväl deltagare som föreläsare och utställare. Moderator under konferensens första dag var Agneta Olsson, överbibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek. Moderator under
konferensens andra dag var Christina Persson, universitetsadjunkt
på institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och Göteborgs universitet.
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Konferensprogrammet 17 november
• Närvaro i frånvaro – att skapa en känsla av andras närvaro på
en webbplats
Stefan Nilsson
• Publiken och den nya tekniken
Annika Bergström
• Därför bloggar och poddar vi på fof.se
Patric Hadenius
• Kontaktnätverk och informationsfördelar som grund för företagets utveckling
Peter Parker
• Sjömansbiblioteket
Göran Engdal
Konferensprogrammet 18 november
• Innovative use of space for knowledge, creation and sharing
Angela Dove
• Relationsmarknadsföring som drivkraft för bibliotekens utveckling
Lotta Haglund
• Omvärldsbevakning med artiﬁciell intelligens
Peter Nordin
• Har du koll på din närvarokemi? Den nya hjärnan i IT-samhället
Rolf Ekman
• Google vs biblioteket. Paneldebatt
Jakob Harnesk, Lars Iselid, Lars Jonsson och Christian Linders
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 vår webbplats (www.tls.
se/kurser_konferenser/2005/).
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Resestipendiet 2005

Swets Information Services ABs resestipendium 2005 för medlemmar i Svensk förening för informationsspecialister tilldelades
Erik Stattin vid Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket. Erik
kommer att delta i konferensen Emerging Technologies i Kalifornien. Konferensen är en mötesplats för företag och idéutvecklare – som diskuterar framtida digitala teknologier och framtida
tjänster och produkter för Internet.

Mentorsprojekt

Under 2004 och 2005 genomförde föreningen ett mentorsprojekt. Projektet startades på önskemål från medlemmarna och syftade till att stärka och utveckla deltagarna i sina yrkesroller. Projektet har utvärderats och alla var överens om att det varit mycket
givande. Adepterna ﬁck ett bollplank, stöd och bekräftelse på att
de var på rätt väg. De ﬁck ta del av andras erfarenhet och nätverk
och har haft möjlighet att ventilera problem utanför arbetet och
få ett annat perspektiv. Att vara mentor har givit bekräftelse på
egna erfarenheter samtidigt som man tvingats till reﬂektion över
dessa. Man har fått inblick i en ny verksamhet och egen professionell inspiration.

Marknadsföring
av yrkesrollen

Nämnden för Information och Konferens (I&K) är ansvarig
för vår konferensverksamhet samt att marknadsföra föreningen.
Nämnden har arbetat med mentorsprojektet, webbplatsens utveckling, konferensplanering och framtagande av informationsmaterial för föreningen.
Föreningen medverkade under 2005 i två evenemang med
syftet att nå ut med information om föreningen utanför den
egna medlemskåren. I samband med Bok & Biblioteksmässan
den 29 september i Göteborg svarade föreningen för ett seminarium med temat ’’Att kommunicera utanför bokhyllan! Design
som socialt verktyg’’. Martin Nordesjö och Kristina Smedeby från
Lärum vid Lärarhögskolan i Stockholm medverkade som föreläsare. Föreningen medverkade även som utställare vid konferensen
Mötesplats inför framtiden arrangerad 12-13 oktober vid Bibliotekshögskolan i Borås.

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 bloggar samt studiebesök vid Mälardalens
högskolebibliotek (Arr: SFIS Mellan)
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• Höstkurs om Våga blogga & nya ingångar till gamla resurser
(Arr: SFIS Norr)
• Föredrag om RFID & visning av Södertörns bibliotek (Arr:
SFIS Stockholm)
• Workshop om marknadsföring (Arr: SFIS Syd)
• Brave new E-world – om portaler, e-böcker och e-publicering
(Arr: SFIS Väst).
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 samt Juridik och samhällsvetenskaper.
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 12 mars deltog Margareta Nelke och Katarina Wahl i
ett ECIA-möte i Parma, Italien.
Föreningen samarbetar med de nordiska systerorganisationerna vid utformningen av programmen vid de nordiska I&Dkonferenserna vart tredje år. Den 13e nordiska I&D-konferensen kommer att äga rum i Stockholm den 18-19 juni 2007 med
temat The human side of IT (se http://nordiod2007.sﬁs.nu/).
Föreningen är värdorganisation och planeringsarbetet påbörjades
under 2005 med ﬂera medlemmar aktiva i programkommittén.

Ett bra lagarbete – en
förutsättning

Denna årskrönika är endast en provkarta på alla de aktiviteter
som ständigt pågår inom föreningen. Att vi kunnat erbjuda ett
så variationsrikt program är tack vare de stora, osjälviska och inte
minst kvaliﬁcerade insatser som ett betydande antal medlemmar
bidragit med!
En annan avgörande förutsättning är det ekonomiska stödet
från Näringsdepartementet, som ger oss den styrka och trygghet
som krävs för att vi även i fortsättningen skall känna oss motiverade att sträva för föreningens bästa. Det är därför vår förhoppning att vi får ta del av denna positiva inställning från statmakternas sida även under kommande verksamhetsår.
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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 ), Karin Darle
Olsson (fr o m 050830), Lars Iselid,
Sara Kjellberg (t o m 050309),
Karin Lindgren (t o m 050207),
Elinor Magnusson, Karin Ohrt
(t o m 050207), Kristina Smedeby,
Peder Söderlind. Sekreterarsysslan
har cirkulerat.
Nämnden för Utbildning
Åsa Jenslin (ordf ), Mia Andersson (fr o m 051026), Malin Essén
(t o m 051205), Ylva Fernvall, Disa
Holme (t o m 051205), Ola Pilerot.
Adjungerad: Marita Andersson som
ombesörjt sekreterarsysslan.
Industrins referensgrupp för informationsservice – IRIS
Margareta Nelke (ordf ), Berit
Ekström, Svante Färnbo, Inga
George, Ros-Mari Kristiansson,
Calle Gade Lauritzen, Elinor
Magnusson, Henning P Nielsen,
Gunilla Ripvall, Ann-Britt Sedig.
Knowledge Management
Cirka 30 medlemmar har under
2005 verkat inom gruppen.
Ordförande och sammankallande:
Gunnel Stjernvall, ISIM.
Livsmedelsgruppen
Representanter från
n fföljande fföretag
och institutioner har ingått: AarhusKarlshamn Sweden AB, Arla Foods
Innovation & Miljö, SIK, Statens
Livsmedelsverk, Sveriges Lantbruksuniversitet, Tetra Pak, Örebro
universitetsbibliotek (Restauranghögskolan).
Sammankallande: Barbro Stanley,
Örebro universitetsbibliotek,
Restauranghögskolan.
Periodicagruppen
Upphörde under året.

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 2005)
Lokalavdelningen i Mellansverige
(fr o m årsmötet 050317)
Gunnel Stjernvall (ordf ), Sonja
Nyblom (kassör), Kajsa Gustafsson
Åman (sekr), Bo Jernberg (webbredaktör), Pernilla Andersson, Thomas
Trakell.
Lokalavdelningen i Norrland
(fr o m årsmötet 050314)
Helen Hed (ordf ), Lena Björkman,
(sekr), Lena Hansson (kassör), Lars
Iselid (webbredaktör), Eva Hägglund, Gabriel Runeby, Ylva Sköld.
Lokalavdelningen i Stockholm
(fr o m årsmötet 050303)
Johanna Nilsson (ordf ), Petra Wallgren (vice ordf ), Jenny Klang (sekr),
Ulf Gripkow (kassör), Sara Laurentz
(webbredaktör), Eva Eriksson, BrittMarie Wideberg.
Lokalavdelningen i Sydsverige
(fr o m årsmötet 050315)
Pia Bagge (ordf ), Charlotte Håkansson (vice ordf ), Hanna Andersson
(sekr), Åsa Forsberg (kassör), Linda
Gustafsson, Anders Johansson,
Kristina Lindgren, Anders Rydquist,
Margareta Nelke (adj).
Lokalavdelningen i Västra Sverige
(fr o m årsmötet 050309)
Britt Bergh (ordf ), Hans Tillberg
(vice ordf ), Eva Ekman (sekr),
Ingela Åberg (kassör), Lars-Håkan
Herbertsson (webbredaktör),
Marianne Ladenvall, Kerstin
Ljungberg, Ann-Christin Karlén
(adj).
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InfoTrend – nordisk tidskrift för
informationsspecialister
Ansvarig utgivare: Jakob Harnesk
Redaktör: Lena Löfgren Bjerner
Representant i BIBSAMs referensgrupp för fjärrlånefrågor
Birgitta Arnell
Representant i samrådsgruppen för
ansvarsbibliotek inom medicin
Maj-Lene Hedenborg
Sammankallande i organisationskommittén för 13.Nord I&D 2007
Gunilla Lilie Bauer
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)
IFLAs kommitté för upphovsrättsfrågor
Kontaktperson: Disa Holme

Medlemsantal
Antalet medlemmar var vid årets
slut 1 047

STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING VALDA VID ÅRSMÖTET DEN 26 MAJ
Styrelse
Anna Maria Magnusson, ordf
Margareta Nelke, v ordf
Eva Arndt Kling
Lars-Håkan Herbertsson
Catharina Isberg
Peter Lindgren
Gabriel Runeby
Kristina Smedeby
Peder Söderlind
Adjungerade:
Åsa Jenslin, ordf i
Utbildningsnämnden
Louise Jerkland, ordf i I&Knämnden
Katarina Wahl, sekr

Suppleanter:
Lars Jinghamre (aukt revisor)
Christina Brodd

Kansli
Marita Andersson
Katarina Wahl (styrelsens
sekreterare, kansliansvarig)

Valberedning
Ordinarie:
Mellansverige: Ingrid Gårlin
Norrland: Björn Svahn
Stockholm: Gunnel Stjernvall
Sydsverige: Jakob Harnesk (smk)
Västra Sverige: Gunvor Hallerfors

Kontaktuppgifter:
Svensk förening för
informationsspecialister
Box 55580
102 04 Stockholm
Besöksadress: Grev Turegatan 14
Telefon: 08-678 23 20
Telefax: 08-678 23 01

Suppleanter:
Mellansverige: vakant
Norrland: Björn Krikortz
Stockholm: Karin Bolin
Sydsverige: Pia Bagge
Västra Sverige: Annelie Janred

kansliet@sﬁs.nu
www.sﬁs.nu

Revisorer
Ordinarie:
Lena Gimle (aukt revisor)
Rolf-Allan Norrmosse

ORGANISATION 2005
Årsmöte

Valberedning

Styrelse

InfoTrend

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SFIS Service AB
Information om verksamheten

Bolaget är ett helägt
gt dotterbolag till Svensk fförening fför
informationsspecialister. Bolaget har bedrivit kurs- och
konferensverksamhet inom biblioteks- och informationsområdet, fö
f reträdesvis
desvis avseende vidareutbildning fför
medlemmar i Svensk fförening fför informationsspecialister, samt bedrivit publiceringsverksamhet.
Resultat och ställning

Bolagets omsättning under räkenskapsåret uppgick till
1 220 720 kronor (f
(föregående år 1 507 758 kronor).
Detta innebär en minskning med 287 038 kronor eller
ca 19%. Resultatet fföre bokslutsdispositioner uppgick till
-71 621 kronor (f å -29 265 kronor)
Förslag till behandling av förlusten

Årsstämman har att behandla följande förlust:
Balanserat resultat
12 657
Årets resultat
-71 621
-58 964
Styrelsen föreslår att:
Förlusten behandlas så att
- reservfonden tas i anspråk
- i ny räkning överfö
verf rs
verfö

-8 100
- 50 864
-58 964

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterf ljande resultat- och balansräkningar.
fö
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EKONOMISK REDOVISNING

REVISIONSBERÄTTELSE

SFIS Service AB Föreningen

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Kursverksamheten
Medlemsavgifter
Mötesverksamheten
InfoTrend
Intäkt
kt fför stipendium
Övriga intäkter
Erhållna anslag
(Näringsdepartementet)

Verksamhetens kostnader
Allmänna kostnader *
Lokalavdelningarna
Stipendier

Kursverksamheten
Mötesverksamheten
InfoTrend

Resultat fföre ﬁnansiella
intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
och kostnader
Ränteintäkter
Finansiella kostnader
Nedskrivn av aktier i dotterbolag
Resultat efter ﬁnansiella poster
Skatt
Verksamhetens resultat

SFIS Service AB Föreningen

05-12-31

05-12-31

04-12-31

04-12-31

621 900
0
390 560
203 574
0
4 686

0
446 360
0
0
15 000
25 005

856 050
0
428 895
194 971
0
27 842

0
466 745
0
0
15 000
1 994

0

573 000

0

570 000

1 220 720

1 059 365

1 507 758

1 053 739

-609 818 -1 124 974
0
-54 400
0
-15 000

-713 839
0
0

-957 777
-55.950
-15.000

-609 818 -1 194 374

-713 839 -1 028 727

-231 278
-232 777
-218 690

0
0
0

-340 574
-297 338
-185 444

0
0
0

-682 745

0

-823 356

0

-71 843

-135 009

-29 437

25 012

224
-2
0

32 873
0
-50 000

262
-90
0

59.546
-25 003
0

-71 621

-152 136

-29 265

59 555

0

0

0

0

-71 621

-152 136

-29 265

59 555

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 2005. 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 de betydelsefylla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat
årsbokslutet samt att utvärdera den
samlade informationen i årsbokslutet.
Vi har även 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 i maj 2006

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

Stockholm i maj 2006
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EKONOMISK REDOVISNING

Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Not 1
Obligationer
Not 2

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Inventarier
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

REVISIONSBERÄTTELSE

SFIS Service AB

Föreningen

SFIS Service AB

Föreningen

05-12-31

05-12-31

04-12-31

04-12-31

0
0

350 000
940 000

0
0

400 000
885 050

0 1 290 000

0

1 285 050

25 539
22 325
159 060

0
0
51 900

14 197
34 326
332 158

64 544
0
57 775

600

1 200

1 460

16 950

207 524

53 100

382 141

139 269

Kassa och bank

259 479

429 645

259 174

631 263

Summa tillgångar

467 003

1 772 745

641 315

2 055 582

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

400 000
8 100
12 657
-71 621

0
0
1 587 962
-152 136

400 000
8 100
41 922
-29 265

0
0
1 528 406
59 555

349 136

1 435 826

420 757

1 587 961

68 340

31 952

132 389

18 296

29 916
19 611

158 265
146 702

75 264
12 905

122 345
326 980

117 867

336 919

220 558

467 621

467 003

1 772 745

641 315

2 055 582

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och
f rutbetalda intäkter
fö
Övriga skulder

Summa skulder och
eget kapital

Not 1. Aktier i dotterbolag: Ingående balans är 400 000 kr. Nedskrivning 50 000 kr.
Bokf rt värde är 350 000 kr
Bokfö
Not 2. Stadshypotek OBL 2224, 2007-09-03 – 2,5% samt OBL 5524, 2010-09-01.
Anskaffningsvärde 940 000 kr, nominellt belopp 943 115 kr.
Marknadsvärde 959 762 kr.

Till årsstämman i SFIS Service AB
Organisationsnummer
556564-5420

Jag har granskat årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens förvaltning
i SFIS Service AB för räkenskapsåret
2005. Det är styrelsen som har ansvaret
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen
tillämpas vid upprättande 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 med hög men inte
absolut säkerhet 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, behandlar förlusten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm i maj 2006

Lena Gimle
Auktoriserad revisor
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