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Årskrönika

Om föreningen och syftet
med verksamheten

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen
för dem som arbetar professionellt med informationshantering
och informationsförsörjning. Medlemmarna är informationsspecialister, bibliotekarier, omvärldsanalytiker, webbredaktörer, informationsarkitekter, informationsproducenter och informationsleverantörer inom olika branscher och verksamheter.
Syftet med verksamheten är att ge medlemmarna möjligheter
och verktyg för att utvecklas i sin yrkesroll och därmed bidra till
en professionell informationsförsörjning och informationshantering i sitt företag eller organisation.
De kärnverksamheter inom vilka föreningen verkar är
• informationshantering
• informationsförsörjning
• informationssökning
• informationstekniker och verktyg
• omvärldsbevakning
• kunskapsdelning
Den 31 december 2007 hade SFIS 1003 medlemmar. Medlemsantalet har minskat något jämfört med förra året, men genom ett
flitigt rekryteringsarbete från lokalavdelningarnas sida har det totala tappet stannat vid 16 personer. Fortfarande är medelåldern
relativt hög i föreningen, drygt hälften av medlemmarna är över
50 år. Speciellt glädjande är då att vi har fått en del studerandemedlemmar som föryngrar föreningen och bidrar med ny kunskap. 2007 sänkte vi medlemsavgiften för heltidsstuderande till
50 kr.
Medlemmarna fördelar sig ganska lika på de tre största organisationstyperna Myndigheter och organisationer, Företag samt
Universitet och högskolor, se nedan.
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Medlemskap i en lokalavdelning ingår i årsavgiften. Stockholm är den största lokalavdelningen med knappt hälften av
medlemmarna. Hur de fördelar sig på de fem lokalavdelningarna
framgår nedan.
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De tre huvudintäkterna som finansierar SFIS verksamhet är medlemsavgifter, anslag från Verket för Näringslivsutveckling och
täckningsbidrag från SFIS Service AB, främst från kurser och
konferenser. Fördelningen på huvudintäkterna kurser, konferens,
anslag och medlemsavgifter var under 2007 sålunda:

Medlemsavgifter
21 %
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Konferenser
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Under året genomfördes en smärtsam men nödvändig sanering
av ekonomin. De två fast anställda på kansliet sades upp och vi
lämnade också lokalen på IVA och flyttade till en lokal till lägre
kostnad på Tekniska högskolans bibliotek. En sund ekonomi i
balans var målet för saneringsarbetet.
Kansliet sköttes under året av inhyrd personal från bemanningsföretag motsvarande 60 % arbetstid. Övriga personer som
erhåller arvoden är ordföranden (20 %) och redaktörerna för InfoTrend och InfoBrief. Dessutom gör ett 60-tal personer en helt
ideell och ovärderlig insats i styrelser på centrala och lokala planet, nämnder, konferenskommittéer mm.



Verksamhetsområden

En förening med så pass bred medlemsbas både när det gäller
arbetsplats och region behöver tillgodose många intressen. Det
bör avspeglas i utbudet av kurser, konferenser och andra tjänster
för medlemmarna. Medlemskapet i SFIS ska ge möjligheter och
redskap att arbeta effektivt och i framkant med moderorganisationens behov av informationsförsörjning och informationshantering. Medlemmarna lär av SFIS kurser, konferenser, seminarier
och andra aktiviteter men också av varandra. Mixen av medlemmar från privat och offentlig verksamhet är extra värdefull genom
att den bidrar till att överbrygga klyftan och öka förståelse och
möjligheter till samverkan. Informationsförsörjningen inom universitet och högskolor har andra premisser än den inom myndigheter, organisationer och företag. I den akademiska världen har
man god tillgång till kvalitetsinformation. Men det är ju trots allt
så att de flesta som utbildas på universitet och högskolor går till
yrkesverksamhet utanför denna värld. Det kan då innebära att
kranen till informationsflödet stängs av och att man i stället är
hänvisad till vad som erbjuds gratis på nätet. Svenska företag är
innovativa och Sverige satsar mest i världen på FoU, nästan 4
procent av BNP. God försörjning av kvalitetsinformation är en
grund för kostnadseffektiv FoU. Våra medlemmars insatser att
erbjuda tillgång till kvalitetsinformation till ett rimligt pris även
för anställda utanför universitets- och högskolevärlden är av stor
vikt.
Exempel på viktiga behov som kan tillfredsställas genom ett medlemskap är
Universitet och högskolor: Nya rön och utveckling inom informationskompetens och lärande, spridning av forskningsresultat, ny
teknik, omvärldsbevakning, upphovsrätt
Myndigheter och organisationer: Nya rön och utveckling inom informationens roll i samhället, informationshantering, omvärldsbevakning, upphovsrätt
Företag: Nya rön och utveckling inom informationshantering för
att minska informationsöverflödet och uppfylla krav på dokumentationens spårbarhet, omvärldsbevakning, upphovsrätt
Folkbibliotek: Nya rön och utveckling inom informationens roll i
samhället, ny teknik, omvärldsbevakning, upphovsrätt
Studerande: Nya rön och utveckling inom relevanta områden,
kontaktnät och tillgång till kollegors erfarenheter



Det är också viktigt att erbjuda lokala arrangemang, inte minst
för att ge medlemmarna möjligheter att träffas och utbyta erfarenheter.
SFIS verksamhet omfattar tre huvudområden:
• Kompetensutveckling - ge medlemmarna möjlighet till kompetensutveckling inom aktuella områden till rimlig kostnad.
• Omvärldsbevakning - ge medlemmarna möjligheter att hålla
sig à jour med de senaste nyheterna och rönen inom informationsindustri, informationsresurser, IT, aktuell forskning och
best practice.
• Nätverkande - ge medlemmarna tillgång till ett kollegialt nätverk, rikstäckande och lokalt, för erfarenhetsutbyte och även
för studerande att komma i kontakt med yrkesverksamma.
Område – Kompetensutveckling
Under året har SFIS anordnat 5 kurser i central regi med sammanlagt 114 deltagare. Kursinnehåll:
• CyberTools om sociala nätverk. 6 december i Stockholm
• Leading Strategic Information Initiatives eller Hur man blir
informationsstrateg. 8 november i Stockholm
• Blogga med ljudet på - Ett CyberTools-seminarium om Podcasting. 4 juni i Stockholm·
• Vad vet du om sökoptimering? 3 maj i Stockholm
• Inspirationsdag om pedagogiska verktyg. 14 mars i Stockholm
Lokalt har anordnats ett tiotal kurser, seminarier, föreläsningar
och studiebesök:
• Föreläsning av Olof Sundin ”Kontroll av information i webb
2.0 miljöer - exemplet Wikipedia” (SFIS Syd)
• Open Url link resolver som en central del av ett Informationssystem. Produktpresentation av Ola Hultén, Dantek (SFIS
Syd)
• Från bevakning till beslutsstöd - Widenarrow, ett system för
omvärldsbevakning. Produktpresentation av Anders Bretz
från Widenarrow (SFIS Syd)
• Föreläsning av Fredrik Åström om Bibliometri (SFIS Syd)
• Heldagsseminarium med Lucia Forsberg, Resultat genom
nätverk (SFIS Väst)
• Föredrag av Torsten Malmström om olika modeller för Omvärldsanalys för informatörer och journalister (SFIS Väst)
• SFIS Väst hade även detta år i samarbete med I&K-nämnden
ansvarat för SFIS närvaro på Bok & Biblioteksmässan. Man
hade anordnat ett miniseminarium där Daniel Koch föreläste
om ”Rummet som idéproducent” för ett 80-tal deltagare.
• Studiebesök på Dag Hammarskiölds bibliotek i Uppsala med
information av Gunnel Thorén om arbetet med att skapa DagDok, en databas innehållande FN-material (SFIS Stockholm)



• Studiebesök på Statistiska Centralbyråns bibliotek och genomgång av tjänsten ”Data på karta” (SFIS Stockholm)
• Second life demonstration på Stadsbiblioteket i Kista av Åke
Nygren och Linda Tillander från biblioteksavatarerna.se (SFIS
Stockholm)
• Teknikdag med fokus på användaren. Några punkter på programmet var nya Libris, det virtuella biblioteket. Open access,
EBSCO och LIMIT-projektet (SFIS Mellan)
• Tvådagars höstkurs ”Biblioteket i en annan värld” med punkter som Homo Zappiens, Mobil sökning och PDA, Publiceringssystem och Marknadsföring av bibliotek på programmet
(SFIS Norr)
Område - Omvärldsbevakning
InfoTrend – Nordisk tidskrift för informationsspecialister - har
utkommit med 4 nummer enligt utgivningsplanen och InfoBrief,
det elektroniska nyhetsbrevet med 5 nummer. Lena Löfgren Bjerner, redaktören för InfoTrend och Jakob Harnesk, redaktören för
InfoBrief lämnade i slutet av året sina poster. En ny redaktör,
Peter Almerud, rekryterades för både tidskriften och nyhetsbladet.
Krönikan ”Ordföranden har ordet” har publicerats en gång i
månaden på SFIS webbplats.
Område - Nätverkande
Vid SFIS olika aktiviteter finns tillfälle för medlemmarna till nätverkande. Dessutom har man i lokalavdelningarna haft ett tiotal
träffar som syftar till att medlemmarna ska utveckla sina nätverk.
Ett exempel är det medlemsmingel som SFIS Väst ordnade i samband med Bok & Bibioteksmässan i september. Ett 40-tal personer kom och minglade. Nätverkande är viktigt för alla, men
speciellt viktigt för medlemmar som arbetar som enda informationsspecialist på sin arbetsplats samt för studerande som då har
tillfälle att träffa och lära känna blivande kollegor och presumtiva
arbetsgivare.

13:e NORD I&D

Årets stora händelse var 13:e Nordiska Information- & Dokumentationkonferensen med temat ”The human sida of IT” som
detta år anordnades av SFIS 18-19 juni i Aula Magna, Stockholms universitet. NORD I&D hålls vart tredje år och alternerar
mellan de nordiska länderna. Konferensen fick överlag goda omdömen av de drygt 200 deltagarna från ett tiotal länder.
Programmet med tre parallella sessioner gav deltagarna ett rikt
utbud av nyheter från teori och praktik.



Några axplock ur programmet
• Keynote: The Future Mobile Life, Kristina Höök, SICS, Swedish Institute of Computer Science, Kista
• Digital Guide – New Solutions for Museums, Monica Berneström, Stockholm City Museum
• Business Benefits of Developing Effective Taxonomies, Cathrin Senn, Factiva
• Concept Maps as World Wide Web Organizers, Bonnie Osif,
The Pennsylvania State University
• Working with ERMS: Employees’ Experience of Electronic
Records Management Systems, Johanna Gunlaugsdottir, Department of Library and Information Sciences, University of
Iceland
• Keynote: Why not let the users run the library? An overview
of Library 2.0 experiments, Jakob Harnesk, Harnesk Information
• Co-creating Content: Participatory Culture, Web 2.0 and Digital Mashups, Patrik Svensson, Hum Lab, Umeå University
• Who is in control - Technology or Human? Facts and thoughts
on the development of the Swedish, Nordic and International,
Online Information Market During Three Decades, Lars Klasén, InfoTorg AB
• IT - the most revolutionary issue globally - but is it for all?,
Proscovia Svärd, The Nordic Africa Institute, University of
Uppsala
• Publish & Discuss: The Practice of Blogging and Democratic
Participation, Erik Stattin, Karolinska Institutet, the University Library

Övrig verksamhet

Nämnder och intressegrupper
• Nämnden för Information och Konferens (I&K) har ansvarat för SFIS konferensverksamhet samt för att marknadsföra
föreningen. Nämnden har arbetat med mentorsprogrammet,
konferensplanering och framtagande av informationsmaterial
för föreningen.
• Utbildningsnämnden har ansvarat för och arrangerat SFIS
centrala kurser.
• Webbgruppen som tidigare var en del av I&K-nämnden har
ansvarat för webbplatsens drift och utveckling.
• Intressegruppen IRIS – Industrins referensgrupp för InformationsService - har haft två möten under året och, förutom
erfarenhetsutbyte, diskuterat frågan ”Hur hanterar företag sin
informationsförsörjning utan ett centralt bibliotek/informationscenter”.



Mentorsprogrammet
En ny omgång av mentorsprogrammet startade under året med
12 adept/mentorspar
Syftet med mentorskapsprogrammet är
• att deltagarna i programmet ska stärkas i sina yrkesroller och
växa som människor
• skapa ett mervärde för föreningens medlemmar och öka marknadsföringen av föreningen
Programmet är öppet för alla medlemmar som är intresserade av
professionell och personlig utveckling och inte tänkt som ett uttalat karriär- eller chefsprogram. Adepterna är medlemmar som
oftast har en kortare yrkesverksamhet och intresse av personlig
vägledning inom arbetslivet, erfarenhetsutbyte, nya insikter och
kunskaper. Mentorerna har en gedigen arbetslivserfarenhet och
intresse av fortsatt lärande i arbetslivet och öppenhet för nya perspektiv. De skall vara goda förebilder, lyhörda och ha ett intresse
av andras utveckling.
Webbutveckling
I början av året lanserades SFIS nya webbplats sfis.nu. Ett nytt
grafiskt gränssnitt och nya faciliteter som nyhetspublicering, annonsering av även lokalavdelningarnas aktiviteter och RSS feed
har förhoppningsvis bidragit till att göra den mer innehållsrik
och funktionell. För att förenkla samarbetet i föreningen och öka
transparensen har SFIS Intranät utvecklats och börjat användas.

Samarbete och
internationella kontakter

• Föreningen är medlemmar i IFLA, men har valt att lämna
medlemskapet i ECIA.
• Under året har föreningen inbjudits att delta i KB:s satsning
på samarbete mellan bibliotek. I november deltog således ordföranden i Biblioteksstämman och SFIS har även representanter i Expertgruppen för Kompetensfrågor och Sverigebiblioteket.
• Övriga kontakter och diskussioner om möjligt samarbete på
olika sätt har tagits med Svensk Biblioteksförening, DIK och
Dataföreningen.
• I samband med 13:e NORD I&D inbjöd SFIS ordförande
representanter från de nordiska systerföreningarna till ett möte
för att diskutera gemensamma frågor.
• SFIS samarbete med Media Events har inneburit att medlemmarna i privat verksamhet även under 2007 har erbjudits förmånlig rabatt på Onlinemässan i London i december.
• SFIS Syd och SFIS Väst har under året haft samordning av
aktiviteter med Svensk Biblioteksförening vilket inneburit att
SB:s medlemmar inbjudits till SFIS arrangemang och vice
versa.



Sammansättningen i
nämnder, intressegrupper
och lokalavdelningars
styrelse samt föreningens
representation i
organisationer mm

Nämnden för Information och Konferens (I&K)
Louise Jerkland (ordf.), Lars Iselid, Katarina Jandér, Elinor
Magnusson, Kristina Smedeby
Utbildningsnämnden
Åsa Jenslin (ordf.), Ylva Fernvall, Erik Stattin, Helena Vallo,
Johanna Nilsson, Åke Nygren, Ana Duran och Andreas Pettersson. Under året avgick Åsa Jenslin och ersattes som ordförande
av Ylva Fernvall
Webbgruppen
Lars Iselid, Marika Lundqvist, Helena Vallo
Industrins referensgrupp för informationsservice (IRIS)
Elinor Magnusson (ordf.), Svante Färnbo, Inga George, Charlotte Håkansson, Ros-Mari Kristiansson, Margareta Nelke, Henning P. Nielsen, Ann-Britt Sedig, Helena Vallo
SFIS Mellan
(fr o m årsmötet 2007-03-20)
Kajsa Gustafsson Åman (ordf. ), Mats Berggren, Birgitta Hellman Magnusson, Patrik Hedefalk, Isolina Ek, Bo Jernberg, Marika Svenningsson (suppleant)
SFIS Norr
(fr.o.m. årsmötet 2007-03-15)
Helen Hed (ordf.), Lena Björkman, Helena Grahn, Lars Iselid,
Ingela Ahlmer, Sonja Viklund, Gabriel Runeby (adjungerad),
Joakim Pasma och Anja Säker (studentrepresentanter)
SFIS Stockholm
(fr.o.m. årsmötet 2007-03-08)
Sara Laurentz (ordf.), Anders Söderbäck, Anders Mårtenson,
Linda Cederberg, Christina Svala, Linda Björkvall Köling, Sara
Landerdahl
SFIS Syd
(fr.o.m. årsmötet 2007-03-20)
Charlotte Håkansson (ordf.), Alexandra Forsberg , Åsa Forsberg,
Anders Johansson, Katarina Jandér, Annika Nilsson, Hanna
Voog, Catharina Isberg (adjungerad)
SFIS Väst
(fr.o.m. årsmötet 2007-02-26)
Britt Bergh (ordf.), Ann-Christin Karlén Gramming, Eva Ekman, Ingela Åberg, Linnea Sjögren, Erica Wedin, Sofia Calmborg Täreby
InfoTrend – nordisk tidskrift för informationsspecialister
Ansvarig utgivare: Margareta Nelke
Redaktör: Lena Löfgren Bjerner
InfoBrief
Redaktör: Jakob Harnesk



Samordnare för mentorsprogrammet
Gunhild Seebass och Kristin Johansson
Representant i samrådsgruppen för ansvarsbibliotek inom
medicin (Karolinska Institutets Bibliotek)
Maj-Lene Hedenborg
Representant i Expertgruppen för kompetensfrågor
Ylva Fernvall
Representant i Sverigebiblioteket
Kristina Smedeby
Representant i Biblioteksstämman
Margareta Nelke
Sammankallande i organisationskommittén för 13:e Nord I&D
Gunilla Lilie Bauer
IFLA (International Federation of Library Associations and
Institutions)
Kontaktperson: Margareta Brundin

Styrelse, revisorer och
valberedning valda vid
årsmötet den 18 juni

Styrelse
Margareta Nelke (ordf.)
Eva Arndt Kling (vice ordf.)
Kajsa Gustafsson Åman
Lars-Håkan Herbertsson
Catharina Isberg
Peter Lindgren
Gabriel Runeby
Kristina Smedeby
Under året har styrelsen haft en vakans
Adjungerade
Åsa Jenslin/Ylva Fernvall (ordf. i Utbildningsnämnden)
Louise Jerkland (ordf. i nämnden för I&K)
Revisorer
Ordinarie
Lena Gimle (aukt. revisor)
Christina Brodd
Suppleanter
Lars Jinghamre (aukt. revisor)
Hans I. Holm
Valberedning
Ordinarie
Mellan: Ingrid Gårlin (smk)
Norr: Siv Boman
Stockholm: Petra Wallgren
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Syd: Linda Sohlberg
Väst: Annelie Janred
Suppleanter
Mellan: Birgitta Sandstedt
Norr: Vakant
Stockholm: Johanna Nilsson
Syd: Anna Alwerud
Väst: Helen Antonsson
Kansliet
Bemannas av Gunilla Hecktor från Kontorsfixarna
Kontaktuppgifter
Svensk förening för informationsspecialister
Osquars backe 25
100 44 Stockholm
Besöksadress: Kungl. Tekniska Högskolans Bibliotek
Telefon 08-678 23 20
kansliet@sfis.nu
www.sfis.nu

Organisation 2007
Årsmöte
Valberedning
Styrelse
InfoTrend/InfoBrief

Nämnder

Kansli

Intressegrupper
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Lokalavdelningar

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för SFIS Service AB, 556564-5420, får härmed
avge följande årsredovisning.

Information om verksamheten
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Svensk förening för
informationsspecialister. Bolaget har bedrivit kurs- och
konferensverksamhet inom biblioteks- och informationsområdet, företrädesvis avseende vidareutbildning för
medlemmar i Svensk förening för informationsspecialister, samt bedrivit publiceringsverksamhet.
Flerårsjämförelse

2007

Omsättning	1 126 082
Resultat efter finansiella poster
-408 754
Balansomslutning
369 359
Soliditet i %*
61	

2006

2005

993 048	1 220 720
-114 223
-71 621
361 123
467 003
65
75

*Justerat eget kapital i % av balansomslutningen			
			
Förslag
till behandling av förlusten				
		
Årsstämman har att behandla följande förlust:			
Balanserat resultat
-165 087
Villkorat aktieägartillskott
400 000
Årets resultat
-408 754
-173 841
Styrelsen föreslår att:				
Förlusten behandlas så att: 			
i ny räkning överförs
-173 841
-173 841

			
		
Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
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Ekonomisk redovisning

Revisionsberättelse

				
�������������
SFIS Service AB
��� ������������������������
Föreningen
SFIS Service AB
���
Resultaträkning

2007

����������
2007
2006

����������
Föreningen
����
2006

Verksamhetens intäkter
	��
		
Kursverksamheten	���������������������
224 300
0	����������
424 965
0
Medlemsavgifter	���������������������
0	������������������
392 710
0
435 960
Mötesverksamheten	���������������������
653 670
0
390 323
0
InfoTrend	���������������������
205 008
0	173 557
0
Mentorsprogram
42 000
0
0
0
Intäkt för stipendium
0	15 000
0	15 000
Övriga intäkter	1 104
40 000
4 203
0
Erhållna anslag (NUTEK)
0 600 000
0
578 000
1 126 082 1 047 710
993 048 1 028 960
				
Verksamhetens kostnader
			
Allmänna kostnader *
-803 236 -1 021 680
-569 239 -1 121 835
Lokalavdelningarna
0 -40 000
0
-21 800
Stipendier
0
-15 000
0
-15 000
-803 236 -1 076 680
-569 239 -1 158 635
				
Kursverksamheten
-66 136
0
-81 236
0
Mötesverksamheten
-412 196
0
-254 838
0
InfoTrend
-230 765
0
-202 158
0
Mentorsprogram
-25 196
0
0
0
-734 293
0
-538 232
0
				
Resultat före finansiella
   intäkter och kostnader
-411 447
-28 970
-114 423
-129 675
				
Finansiella intäkter				
och kostnader		
		
Ränteintäkter
2 944
30 128
200	14 806
Finansiella kostnader
-251	
0
0
0
Nedskrivn av aktier i dotterbolag
0 -400 000
0
-115 000
Resultat efter finansiella poster
-408 754 -398 842
-114 223
				
Skatt
0
0
0

-229 869

Verksamhetens resultat

-229 869

-408 754

-398 842

-114 223

0

				
* (Löner, arvoden, sociala kostnader, lokaler, kontors- kostnader, kassa, bokföring,
tryckning, porto, sammanträdeskostnader, representation och internationellt samarbete)		
		
				
Stockholm i april 2008

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 2007. Det är styrelsen
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att
bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Vårt ansvar är
att uttala oss om årsbokslutet och
förvaltningen på grundval av vår revision.
	Revisionen har utförts i enlighet med
god revisionssed i Sverige. Det innebär
att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också
att pröva redovisningsprinciperna och
styrelsens tillämpning av dem samt att
bedöma de betydelsefylla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsbokslutet samt att utvärdera den
samlade informationen i årsbokslutet.
Som underlag för vårt uttalande om
ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i
föreningen för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot på
annat sätt har handlat i strid med bokföringslagen eller föreningens stadgar.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig
grund för våra uttalanden nedan.
Årsbokslutet ger en rättvisande bild
av föreningens resultat och ställning i
enlighet med god redovisningssed i
Sverige.
	Styrelsens ledamöter har enligt vår
uppfattning inte handlat i strid med
föreningens stadgar. Vi tillstyrker att
årsmötet beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm i april 2008
Lena Gimle
Auktoriserad
revisor
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Christina Brodd

Ekonomisk redovisning

Revisionsberättelse

SFIS Service AB ������������������������
Föreningen
SFIS Service AB
���

Balansräkning

07-12-31

07-12-31

06-12-31

����������
Föreningen

06-12-31

Tillgångar
			
Anläggningstillgångar				
Aktier i dotterbolag	Not 1	
0 235 000
0
235 000
Obligationer
Not 2
0 710 000
0 940 000
0 945 000
0	1 175 000
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Inventarier
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

			
72 520
0	129 020
0
0
0	10 325
0
256 737
26 993
29 706
62 114
			
0	�������������
0	1 364	1 128
329 257
26 993	170 415
63 242
				
Kassa och bank
40 102
238 501	190 708
227 522
				
Summa tillgångar
369 359 1 210 494
361 123 1 465 764
				
				
Skulder och eget kapital				
Eget kapital				
Aktiekapital
400 000
0
400 000
0
Villkorat aktieägartillskott
400 000
0
0
0
Balanserat resultat
-165 087	1 205 956
-50 864	1 435 825
Årets resultat
-408 754 -398 842
-114 223 -229 869
226 159
807 114
234 913	1 205 956
				
Kortfristiga skulder
			
Leverantörsskulder
63 960
30 106
74 394
30 105
Upplupna kostnader och 				
förutbetalda intäkter
79 240	181 232
29 636
204 466
Övriga skulder
0	192 042
22 180
25 237
	143 200 403 380	126 210
259 808
				
Summa skulder och
   eget kapital
369 359 1 210 494
361 123 1 465 764
				
				
Not 1. Aktier i dotterbolag: Ingående balans är 235 000 kr. Bokfört värde är 635 000 kr .
Nedskrivning 400 000 kr. Utgående balans 235 000kr.
				
Not 2. Stadshypotek OBL 2229, 2010-03-01 – 4,5% samt OBL 5524, 2010-09-01.
Anskaffningsvärde 710 000 kr, nominellt belopp 712 140 kr. Marknadsvärde 705 179 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
2007. 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 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 årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm i april 2008
Lena Gimle
Auktoriserad revisor
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Från styrelsen
”Don’t mention the ”L”-word ” är titeln på en magisteruppsats
vid BIVIL, Lunds universitet, av Maria Andersson och Diana
Strandberg (BIVILs skriftserie 2007:2). Det är en analys av biblioteks- och informationsvetenskapsutbildades karriärmöjligheter
på den alternativa arbetsmarknaden. Personalrekryterare inom
bemannings- och rekryteringsföretag som rekryterar personal
inom informationsrelaterade yrken har ombetts att rangordna
olika kompetenser och yrken efter vikt. Resultatet talar för sig
själv: ”Informationshantering” samt ”Kunskap om olika informationskällor och medier” rankades som ”ganska viktigt” och
”mycket viktigt” av drygt 90 % av respondenterna medan utbildningen Biblioteks- och informationsvetenskap rankades som
”Behövs inte” eller ”Behövs till viss del” av drygt 80 % av respondenterna (Bedömningsskalan var ”Behövs inte”, ”Behövs till viss
del”, ”Ganska viktigt”, ”Mycket viktigt”). En slutsats författarna
drar är: nämn inte ordet bibliotek – don’t mention the ”L”-word
– om man som utbildad i biblioteks- och informationsvetenskap
vill slå sig in på en alternativ arbetsmarknad. Fortfarande saknas
dock en tydlig yrkestitel – informationsspecialist är inte tillräckligt känt.
Undersökningen pekar på ett viktigt faktum. Oavsett vad man
tycker om det så finns på många ”alternativa” arbetsplatser (t.ex.
företag) inte en tydlig koppling mellan den informationshanteringskompetens man eftersträvar och yrkestiteln bibliotekarie. I
stället kopplar man bibliotekarie till utlån av böcker. Det finns
då för de inom yrkeskåren som arbetar med annat än utlån av
böcker (vilket är merparten av alla bibliotekarier) två vägar att gå:
1) att om och om igen marknadsföra och synliggöra sin kompetens och 2) att kalla sig något annat än bibliotekarie.
Hösten 2007 startade två nya kandidatutbildningar vid Institutionen för Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Högskolan
i Borås: Informationsspecialist och Informationsarkitekt. Dessa
utbildningar kommer på sikt att hjälpa till att sprida kunskapen
om dessa yrkestitlar och den kompetens de representerar.
Undersökningen ovan visar att behovet av informationsspecialistens och bibliotekariens kompetens är stort. Det framgår även i
”Företagens kompetensbehov – en utmaning för Sverige”, utgiven av Svenskt Näringsliv och KK-stiftelsen mars 2006:
”Informationsrevolutionen gör att problemet oftare är ett överflöd på
information än informationsbrist. Då är det viktigt att kunna sortera bort irrelevant information och ren desinformation och att kunna
omvandla information till kunskap. Den hårdare konkurrensen och
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den snabba tekniska och affärsmässiga utvecklingen ökar behovet av
att kunna göra omvärldsanalyser och att hitta nya kundbehov, marknadssegment och affärsmöjligheter – inte minst på de nya marknader
som globaliseringen öppnar.”
Det finns ett oändligt stort behov av en professionell hantering
och försörjning av information samt omvärldsbevakning inom
alla sektorer och branscher i samhället. Rekryteringsfirmor, yrkesvägledare och myndigheter, organisationer och företag med dessa
behov måste veta var de ska hitta den kompetensen. Svensk förening för informationsspecialister har tillsammans med utbildningarna och andra relevanta parter i samhället en viktig roll att fylla i
att marknadsföra och synliggöra kompetensen.
Margareta Nelke

Eva Arndt Kling

Kajsa Gustafsson Åman

Lars-Håkan Herbertsson

Catharina Isberg

Peter Lindgren

Gabriel Runeby

Kristina Smedeby
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