Årsberättelse 2014

Årsberättelse 2014
Om föreningen och syftet med verksamheten
Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar
professionellt med informationshantering och informationsförsörjning. Medlemmarna är
informationsspecialister, bibliotekarier, omvärldsanalytiker, webbredaktörer,
informationsarkitekter, informationsproducenter och informationsleverantörer – inom olika
branscher och verksamheter.
Syftet med föreningens verksamhet är att ge medlemmarna verktyg för deras professionella
utveckling och därmed bidra till en kvalificerad informationsförsörjning och informationshantering
i deras företag eller organisationer. De kärnverksamheter som föreningen verkar inom är:
• informationshantering,
• informationsförsörjning,
• informationssökning,
• informationstekniker och verktyg,
• omvärldsbevakning och
• kunskapsdelning.

Medlemmar
I slutet av februari 2015 hade SFIS 480 medlemmar. SFIS har fem lokalavdelningar. Av
medlemmarna var 62 anslutna till lokalavdelningen Mellansverige, 40 till lokalavdelningen
Norrland, 184 till lokalavdelningen Stockholm, 107 till lokalavdelningen Sydsverige och 84 till
lokalavdelningen Västsverige.
Medlemmarna arbetar på universitet och högskolor, företag, myndigheter och organisationer, länsoch folkbibliotek, specialbibliotek eller sjukhus/vårdbibliotek eller är studerande. SFIS har därmed
medlemmar inom både den privata sektorn och den offentliga sektorn.
Ekonomi
Föreningens huvudintäkter var under året medlemsavgifter och intäkter från kurser och
konferenser. Efter flera års arbete med att sanera budgeten är denna nu i balans. Balansen

hotas dock av att antalet medlemmar minskar.
Ordföranden har till skillnad mot tidigare år inte varit arvoderad. Övriga styrelsen samt ett
50‐tal personer har gjort en omfattande ideell och för föreningen ovärderlig insats genom
sitt arbete i styrelser, arbetsgrupper och konferenskommittéer m.m.
Verksamhetsinriktning
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Efter att i flera år ha arbetat aktivt med att ställa om föreningens ekonomi har styrelsen under året
arbetat utifrån följande prioriteringar:
• stärka kontakterna med institutionerna för biblioteks--‐ och informationsvetenskap
samt
• medlemsrekrytering.
Stärka kontakterna med institutionerna för biblioteks- och informationsvetenskap
Under året har föreningen haft fortsatt kontakt med institutionerna för biblioteks- och
informationsvetenskap och forskare från dessa institutioner har medverkat i flera av SFIS
arrangemang; bland annat har den uppskattade seminarieserie som SFIS Väst initierade våren 2012
i samarbete med Chalmers bibliotek i Göteborg och Bibliotekshögskolan för att sprida information
och ge utrymme för diskussion kring aktuell forskning som är relevant för
informationsspecialisternas verksamhet fortsatt.
SFIS Norr deltog på arbetsmarknadsseminariet för nya studenter på utbildningen i Biblioteks- och
informationsvetenskap vid Umeå Universitet där de spred information om föreningen och
möjligheten att vara studerandemedlem.
I april påbörjades en satsning med att lyfta fram uppsatser skrivna inom biblioteks- och
informationsvetenskap för att uppmärksamma den kunskap som produceras inom ramen för de
olika B & I-utbildningarna och som berör SFIS intresseområden. Hittills har tre uppsatser lyfts
fram; Patrik Thunholms uppsats med titeln “Kommunikativ maktförskjutning”, Camilla Palmérs
uppsats “Rädda, varna, larma, släck!” samt “Omvärldsanalys och dess etiska aspekter – En kort
studie” av Iva Troj Zlateva
Medlemsrekrytering
Arbetet med att bryta den nedåtgående trenden och åter öka antalet medlemmar är ett långsiktigt
arbete. Styrelsens strategi för att öka medlemsantalet har varit att öka intresset för föreningen och
värdet av ett medlemskap.
Verksamhet

SFIS verksamhet omfattar tre huvudområden:
• Kompetensutveckling – ge medlemmarna möjlighet till kompetensutveckling inom aktuella
områden till rimlig kostnad.
• Omvärldsbevakning - ge medlemmarna möjligheter att hålla sig à jour med de senaste

nyheterna och rönen inom informationsindustri, informationsresurser, IT, Aktuell
forskning och best practice.
• Nätverkande – ge medlemmarna tillgång till både rikstäckande och lokala kollegiala

nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
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Dessa områden förenas i hög grad i de kurser, konferenser, seminarier och lokala
arrangemang som SFIS arrangerar, ofta i samverkan med andra aktörer inom
informationsområdet.
Kurser och konferenser
Två konferenser har hållits under året, dels en vårkonferens i Stockholm och dels en höstkonferens
i Umeå.
Vårkonferens
Vårkonferensen genomfördes i Stockholm på Piperska muren den 9 april. Konferensen hade som
tema: E-medier i utveckling – informationsspecialistens vardag. Och framtid?
Konferensen inleddes med att föreningens nya ordförande, Ann-Christin Karlén Gramming hälsade
välkommen. Därefter talade Cecilia Magnusson Sjöberg, JD, professor i rättsinformatik vid
Stockholms universitet, om hur olika regelverk för integritetsskydd och bevarande griper in i
varandra i den digitaliserade offentliga förvaltningen.
Olle Olsson, chef för W3Cs (World Wide Web Consortium) svenska kontor, SICS, talade om
Informationsstandarder på Internet – idag och i morgon. Sist ut innan lunch var Jakob Harnesk,
biblioteksdirektör vid Karlstads universitetsbibliotek, som reflekterade över Discoverytjänster
utifrån förlagen och användarnas perspektiv.
Efter lunch inledde Alexandra Borg, doktor i litteraturvetenskap på Uppsala universitet, som talade
om Läsning 2.0 – boken och läsaren i det digitala samhället. Därefter höll Kristina Ahlinder, vd på
Förläggarföreningen, ett anförande om digital utgivning – trender och utmaningar som väckte viss
kontrovers då det innehöll kritik mot Svensk biblioteksförening.
Peter Alsbjer, Länsbibliotekarie Örebro-Västmanland följde upp med ett föredrag om
bibliotekarien som curator.
Lotta Janson chef för avdelningen Undervisning & Handledning på Karolinska Institutets
Universitetsbibliotek, (KIB), ansvarig för KIB-labb, diskuterade informationsspecialistens roll som
pedagog.
Sist ut i programmet var Daniel Westman, doktorand vid Rättsinformatik på Stockholms
universitet. Han diskuterade upphovsrättsliga utmaningar i digital miljö.
Konferensen bevistades av ca 100 personer inklusive talare och sponsorer. Konferenskommittén
bestod av Peter Almerud, Anne Appehl, Ana Durán, Elisabeth Ejemyr, Charlotta Eskilson,
Marguerite Frank, Elisabeth Hammam Lie, Lars Klasén, Nils Mårtensson, Ylva Rosell och Susanna
Strömberg. Moderatorer för konferensen var Ana Durán och Olle Olsson.
Kvällen före konferensen arrangerade SFIS ett konferensmingel med Stockholms tingsrätts
biblotek som värd och LM information som sponsor. Vid minglet delade SFIS ut utmärkelsen Årets
informationsspecialist och LM Informationstjänst delade ut stipendiet LM Information Award.
Årets informationsspecialist blev Elinor Magnusson. LM Information Award gick till Inga-Lill
Nilsson för deltagande i en upphovsrättslig konferens.
Höstkonferens
Den 13 november arrangerades en höstkonferens på Umeå universitetsbibliotek. På förmiddagen
fanns möjlighet att besöka biblioteket vid Konstnärligt campus och få en presentation av projektet
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"Sök på golvet". Konferensen inleddes med lunch. Först ut efter lunch var Pelle Snickars som
talade utifrån sin senaste bok "Digitalism". Därefter berättade Eva Mårell Olsson om sin forskning
kring "Google Glasses utifrån bland annat integritetsproblematik. Inga-Lill Nilsson berättade om
sitt besök på konferensen Copyright and beyond. Libraries and the public sphere som blev möjligt
med hjälp av LM Information Award. Sist ut var Ann-Christin Karlén Gramming som berättade om
Cycling for libraries.
Moderator var Lars Iselid, Umeå universitetsbibliotek
På kvällen anordnades mingel till självkostnadspris för de deltagare som stannade i Umeå
Teknikdagen
Den årliga Teknikdagen hölls traditionellt på Arbetets museum i Norrköping den 22 oktober och
behandlade i år bevarande- och bevakningsaspekter av biblioteksarbetet. Hur sparar vi vetenskaplig
forskning? Hur håller vi oss uppdaterade i den tekniska utvecklingen? Teknikdagen samlade 36
deltagare.
Mindre arrangemang
SFIS genomförde ett antal mindre arrangemang under året såsom kurser, seminarier, föreläsningar
och studiebesök. Några exempel:
Kurser, seminarier och föreläsningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folkbiblioteken i Libris – mot en nationell katalog. (SFIS Syd)
Dewey på biblioteket. Ett seminarium om framtiden med Dewey på biblioteken. (SFIS
Syd)
Online under 40 år - om databasernas historia (SFIS Väst)
Online under 40 år – om databasernas historia (SFIS Mellan)
BIV:s arbetsmarknadsseminarium (SFIS Norr)
Bokmässa med mingel (SFIS Väst)
Arbetsplatskopiering - vad gäller? (SFIS Väst)
Vad jobbar du med bibliotekarie? (SFIS Väst)
Frukostseminarium om IFLA: Lyft blicken – internationellt arbete i IFLA. (SFIS Syd)
Omvärldsseminarium – Bibliotekens framtid i nationens tjänst? (SFIS Syd)
Vetenskap för profession med Hanna Maurin Söderholm samt efterföljande glöggmingel
(SFIS Väst)

Studiebesök

•
•
•
•
•
•

Vårutflykt till Roskilde och Folkelab (SFIS Syd)
Judiska församlingen och biblioteket (SFIS Väst)
Visning av Bibliotekslabbet i Mölndal (SFIS Väst)
Studiebesök på Kista Bibliotek och Lärcenter, Stockholms stadsbiblioteks senaste
stjärnskott (SFIS Stockholm)
Guidad visning av Göteborgs ombyggda stadsbibliotek (SFIS Väst)
Resa till Pilane och Akvarellmuseet (SFIS Väst)
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•

Visning och glöggmys på Musik- och teaterbiblioteket (SFIS Stockholm)

Övrigt
•
•

•
•

Årsmötesförhandlingar med visning av Flygvapenmuseums utställning om Åke Hodell.
Därpå följde semmelätning (SFIS Mellan)
Årsmötesförhandlingar med föredrag av forskaren Annika Andersson om Humlab på
Lunds universitet, samt om studier i hur hjärnan bearbetar ett första och ett andra språk
(SFIS Syd)
Årsmötesförhandlingar samt visning av biblioteket på Arkitektur- och designcentrum
(SFIS Stockholm)
Årsmötesförhandlingar och Vetenskap för profession med Gustaf Nelhans(SFIS Väst)

SFIS Sydsverige genomförde flertalet av sina arrangemang i samarbete med Svensk
Biblioteksförening Regionförening Skåne och SFIS Väst genomförde några av sina arrangemang i
samarbete med Svensk Biblioteksförening Regionförening Väst.
Övrig verksamhet
Årets Informationsspecialist
Årets informationsspecialist 2014 blev Elinor Magnusson. Utmärkelsen delades ut vid ett mingel
den 7 april i anslutning till SFIS årsmöte och vårkonferens. Elinor fick utmärkelsen med
motiveringen att hon under lång tid har arbetat för att stärka informationsspecialistens och
informationsverksamhetens ställning inom näringslivet, dels genom sitt arbete på SCA, där
informationsverksamheten numera är en del av Corporate Business Intelligence på koncernens
huvudkontor men också genom ett mångårigt och stort engagemang i SFIS, där hon bl.a. under lång
tid har varit drivande i RIPS, som är SFIS nätverk för frågor som rör näringslivets
informationsverksamhet. Elinor är dessutom affärsmässig och har alltid verksamheten i fokus.
LM Information Award
Inga-Lill Nilsson vid universitetsbiblioteket i Karlstad fick 2014 års LM Information Award för att
kunna delta i konferensen Copyright and beyond. Libraries and the public sphere, som arrangeras
av den europeiska biblioteksorganisationen EBLIDA och Committee on Copyright and other Legal
Matters (CLM), en kommitté inom den internationella biblioteksorganisationen IFLA, i Strasbourg
i augusti.
Inga-Lill Nilsson fick stipendiet mot bakgrund av att det blir allt viktigare att det finns hög och
aktuell kompetens om upphovsrätt på biblioteken. Upphovsrätt har blivit ett av bibliotekens
centrala kompetensområden och upphovsrättsfrågorna är viktiga t.ex. när det gäller digitalisering,
användning av material i undervisning och forskning samt publiceringsfrågor. Man kan även se
kompetens inom upphovsrätt som en del av informationskompetensen.
LM information award delades ut vid ett mingel den 7 april i anslutning till SFIS årsmöte och
vårkonferens.
Swetsstipendiet
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Swetsstipendiet har delats ut mellan åren 2003-2013. Mot bakgrund av att Swets försattes i konkurs
delades inget stipendium ut under 2014.
Årsmöten
Föreningen hade sitt ordinarie årsmöte den 7 april i Stockholm i anslutning till SFIS vårkonferens.
Styrelsen
Styrelsen hade under 2014 7 protokollförda möten via telefon och Adobe connect.
Utbildningsgruppen
Utbildningsgruppen har inte haft någon aktivitet under året.
Kommunikationsgruppen
Kommunikationsgruppen har inte haft någon aktivitet under året.
Webbgruppen
I april lanserades den nya webben inklusive projekt som månadens medlem. Webbgruppen har haft
ett möte i Umeå.
RIPS, Round-table for information provision strategies
Under 2014 hade RIPS två möten. Vintermötet hölls på Astra Zeneca i Mölndal 30-31 januari.
Ann-Marie Ashton var värd och ämnet var Competitive Intelligence (CI) inom våra respektive
organisationer. Medlemmarna fick en presentation av hur Astra Zeneca arbetar med CI i olika faser
av projekten samt på olika sätt, t ex med competitive landscapes. Man fick dessutom tillfälle att
mingla och prata med övrig personal som arbetar med CI. Medlemmarnas organisationer har ej
motsvarande CI-organisation likt Astra Zenecas. Business Intelligence finns i olika grad, men inte
så strukturerat och välorganiserat så som Astra Zeneca.
Sommarmötet hölls på Innventia den 28-29 augusti, Camilla Burman stod för värdskapet. Mötets
tema strukturerad och ostrukturerad information. Omvärldsbevakning via ostrukturerat material är
ett ämne som medlemmarna kände var angeläget att få veta mer om samt diskutera. Traditionella
databaser, där man ofta har sin mesta sökerfarenhet, utmanas av dessa plattformar.
Maria Sjöberg visade TetraPaks system Crystal, vilket är ett system för att organisera upp den info
men inte hittar i strukturerade databaser. TetraPak startade med Crystal år 2008 vilken är uppbyggd
på plattformen Comintelli. Man har byggt upp en egen TopicMap som passar verksamheten och
inte tillåter fritaggning. 200 nyheter/rapporter indexeras varje dag. Marknadsbolagen är mycket
förtjusta i detta system som gör att de kan följa med i sina marknadsområden. Efter Marias
genomgång diskuterades hur omvärldsbevakning fungerar på de olika arbetsplatserna och hur man
kan vidarutveckla denna tjänst.
Medlemmarna fick även lyssna på Mathias Willdal, Bonus Copyright Access, som berättade om
den nya arbetsplatslicensen för kopiering.
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RIPS hade åtta medlemmar under 2014
SFIS nätverk för Knowledge Management
SFIS har en intressegrupp för Knowledge Management som drog igång under 2013. Nätverket är
öppet för alla medlemmar i SFIS som har ett intresse för Knowledge Management.
Den 7 april träffades medlemmarna på Advokatfirman Mannheimer Swartling i Stockholm.
Elisabet Dahlman Löfgren, Head of Training and Knowledge Management hos Mannheimer
Swartling talade om KM och internkommunikation. Anne Appehl, KM coordinator hos
Mannheimer Swartling berättade om hur hon utnyttjar sina erfarenheter som copywriter i arbetet
som informationsspecialist. Därefter blev det erfarenhetsutbyte och diskussioner om knowlegde
management i allmänhet.
SFIS nätverk för Knowledge Management hade 17 medlemmar under 2014
SFIS Omvärldsnät
SFIS har en intressegrupp för omvärldsbevakning och omvärldsanalys, SFIS Omvärldsnät, som är
ett forum för kompetensutveckling, nätverkande och erfarenhetsutbyte för att stärka medlemmarnas
kompetens inom omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Nätverket är öppet för alla medlemmar i
SFIS
Den 21 maj arrangerade man en träff hos företaget Widenarrow med tema: omvärldsbevakning och
kunskapsdelning. Anders Bretz på Widenarrow berättade om hur man skapar förutsättningar för en
aktiv kunskapsdelning och Maria Johnsson på LTH berättade om undervisning i
omvärldsbevakning för doktorander. Därefter blev det erfarenhetsutbyte i form av korta flash
presentationer.
Nätverket hade även planerat en höstträff med studiebesök hos bulb Intellegence som tyvärr fick
ställas in på grund av för få anmälningar.
SFIS Omvärldsnät hade 62 medlemmar under 2014
Sammansättningen i nämnder, intressegrupper och lokalavdelningarnas styrelser samt
föreningens representation i organisationer mm
Webbgruppen
Ann-Christin Karlén Gramming (ordf.), Marika Lundqvist och David Södermark.
Roundtable for Information Provision Strategies (RIPS)
Ordförande för nätverket har varit Elinor Magnusson.
SFIS Omvärldsnätverk
Samordnare för nätverket har varit Charlotte Håkansson och Maria Johnsson.
SFIS Mellansverige (fr.o.m lokalavdelningens årsmöte 2014)
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Kajsa Gustafsson Åman (ordf.), Mats Berggren, Bo Jernberg, Kristin Krantz, Anne Marcusson,
Elisabeth Antonsson och Anita Sundgren.
SFIS Norr (fr.o.m lokalavdelningens årsmöte 2014)
Berit Renström (ordf.), Ingela Ahlmer, Margaretha Andersson, Ola Boström och Helene Stenman.
SFIS Stockholm (fr.o.m lokalavdelningens årsmöte 2014)
Elisabeth Hammam Lie (ordf.), Nils Mårtensson och Zahra Touil.
SFIS Sydsverige (fr.o.m lokalavdelningens årsmöte 2014)
Ingela Wahlgren (ordf.), Tommy Jönsson, Maria Långh, Jan-Erik Lindström, Linnea Stenson, Eva
Tornbjer, Anna Boye och Maria Ohlsson.
SFIS Västsverige (fr.o.m lokalavdelningens årsmöte 2014)
Annelie Janred (ordf.), Eva Harrie, Ingrid Johansson, Elinor Magnusson, Ingela Åberg, Stina
Johansson och Ann--Christin Karlén Gramming (adjungerad),
Styrelse, revisorer och valberedning valda av årsmötet
Styrelse
Ann-Christin Karlén Gramming (ordf.)
Charlotta Eskilson (vice ordf.)
Annelie Janred
Marie Malmi
Annika Nilsson
Ellen Fall
Kristin Krantz
Revisorer
Ordinarie: Lena Gimle (aukt. revisor)
Suppleant: Lars Jinghamre
Valberedning
Ordinarie ledamöter:
Mellan: vakant
Norr: Marika Lundqvist, Umeå universitetsbibliotek (sammankallande)
Stockholm: vakant
Syd: Lotta Wogensen, Malmö högskola
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Väst: vakant
Suppleanter:
Mellan: Catharina Arvidsson, VTI
Norr: Madeleine Enström, Umeå stadsbibliotek
Stockholm: vakant
Syd: Anna Alwerud, Lunds universitet, Campus Helsingborg
Väst: Vakant
Kontaktuppgifter
Svensk förening för informationsspecialister
Box 2001
135 02 TYRESÖ
info@sfis.nu
www.sfis.nu
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