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Årsberättelse 2016
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 2017 hade SFIS 415 medlemmar. SFIS har fem lokalavdelningar. Av
medlemmarna var 62 anslutna till lokalavdelningen Mellansverige, 37 till lokalavdelningen
Norrland, 157 till lokalavdelningen Stockholm, 86 till lokalavdelningen Sydsverige och 73
till lokalavdelningen Västsverige.
Medlemmarna arbetar på universitet och högskolor, företag, myndigheter och
organisationer, läns- och 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. Efter flera års arbete med att
sanera budgeten är denna nu i balans. Balansen hotas dock av att antalet medlemmar
stadigt minskar.
Ordföranden har även under 2016 var oavlönad. Övriga styrelsen samt ett 50‐tal personer
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har gjort en omfattande ideell och för föreningen ovärderlig insats genom sitt arbete i
styrelser, arbetsgrupper och konferenskommittéer m.m.
Verksamhetsinriktning
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 seminarieserien, Vetenskap för
professionen, 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 i september där de spred
information om föreningen och möjligheten att vara studerandemedlem.
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
Ingen konferens har hållits under året. Istället för vårkonferens hölls ett
halvdagsseminarium i Göteborg i anslutning till årsmötet. Seminariet arrangerades av SFIS
Väst och bevistades av ett 50-tal personer inklusive talare och sponsorer.
Årets informationsspecialist delades ut till Sylvia Hagman Hoffman, Lifos - Center för
landinformation och landanalys inom migrationsområdet på Migrationsverket.
LM Award delades ut till Anna Willner (se nedan).
Teknikdagen
Den årliga Teknikdagen hölls traditionellt på Arbetets museum i Norrköping den 19
oktober och hade som tema ” Open Access, Koha och e-resurser. Hur påverkas användare
och bibliotek?” Teknikdagen samlade 34 deltagare.
Kurser, seminarier, studiebesök och föreläsningar
SFIS genomförde ett antal mindre arrangemang under året såsom kurser, seminarier,
föreläsningar och studiebesök. Några exempel:
Nationell biblioteksstrategi (SFIS Syd)
Per Ahlgren med föredrag pa temat bibliometri. Vad är bibliometri och vad görs pa KTHB
Biblioteket? (SFIS Sthlm)
Heldag om upphovsrätt (SFIS Syd)
Svenska Akademiens Nobelbibliotek. Studiebesök. Omvisning (SFIS Sthlm)
Bokcirkel-afterwork "Internet är inte svaret" (SFIS Väst)
Vårutflykt till Digital Social Science Lab i Köpenhamn (SFIS Syd)
Rundabordssamtal: Open Access & Open Data för Open Science... men i vems intresse och
på vilka villkor? (SFIS Syd)
E-plikt – vad är det och hur påverkar det oss? (SFIS Syd)
Koha - Stockholms universitetsbibliotek (SFIS Sthlm)
Nationell biblioteksstrategi (SFIS Väst)
Våravslutning i Botaniska trädgården! (SFIS Väst)
Studiebesök på Konstbiblioteket (SFIS Sthlm)
Studiebesök på Datamuseet (de IT-historiska samlingarna vid på Östergötlands museum) (SFIS
Mellansverige)

Re-invigning av KTH Biblioteket, efter ombyggnation. KTHB vänforening bjuder in till
PUB.
Bokmässan med mingel (i SFIS Västa regi, riktad till samtliga lokalavdelningar)
Digital humaniora – vad är det? (SFIS Sthlm)
Bokcirkel-afterwork "Big Data" (SFIS Väst)
Lär dig mer om bibliometri och datavisualisering (SFIS Syd)
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UX, CX, Service- och tjänstedesign - vad är det egentligen? (SFIS Väst)
Besök på Kungl. Musikhögskolan (SFIS Sthlm)
Biblioteken och flyktingarna - en halvdag om bibliotekens arbete med flyktingar (SFIS
Syd)
Glöggmingel-tema moderna biblioteksmiljöer (SFIS Syd)
SFIS Syd 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. SFIS
Stockholm samarbetade med Svensk biblioteksförenings lokalavdelning Stockholm,
Gotland och Uppsala.
Övrig verksamhet
Årets Informationsspecialist
Årets informationsspecialist 2016 blev Sylvia Hagman Hoffman, Lifos - Center för
landinformation och landanalys inom migrationsområdet på Migrationsverket. Styrelsens
motivering löd:
”Som informationsspecialist på Migrationsverket bidrar Sylvia med sin långa
erfarenhet, snabbhet och omfattande kunskap till att skapa mervärde både för
sin organisation men också för allmänheten genom tillgängliggörandet av
landinformation, något som i förlängningen bidrar till rättssäkra beslut.
Sylvias arbete visar även hur diversifierad rollen som informationsspecialist
är.”
LM Information Award
2016 års mottagare av LM Information Award blev Anna Willner, bibliotekarie på NUbiblioteket/NU-sjukvården i Trollhättan/Uddevalla. Hon använde stipendiet för att åka till
konferensen European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) som
hade tema e-hälsa.
Årsmöten
Föreningen hade sitt ordinarie årsmöte den 22 april i Göteborg.
Styrelsen
Styrelsen hade under 2016 5 protokollförda möten, framför allt via telefon och Adobe
connect. Däremellan har kontakt hållits via mail.
Utbildningsgruppen
Utbildningsgruppen har inte haft någon aktivitet under året.
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Kommunikationsgruppen
Kommunikationsgruppen har inte haft någon aktivitet under året.
Webbgruppen
Webbgruppen har arbetat löpande med att upprätthålla sfis.nu.
RIPS, Round-table for information provision strategies
2016 hade RIPS två möten, 28-29 januari resp 25-26 augusti. Vintermötet hölls på VTI i
Linköping. Birgitta Sandstedt, chef för biblioteket, berättade om VTI och VTIs arbetssätt
på biblioteket.Vi fick en rundvandring på VTI, där vi bl a fick se testanläggningar,
asfaltsprover mm.
Anneli Friberg, Linköpings universitetsbibliotek, höll en presentation om UX (User
experience) och berättade om olika metoder för att komma åt UX. Vi fick konkreta
exempel på hur Linköpings Universitet arbetat med metoderna.
Vi fortsatte med temat från föregående möte – arbetssätt, strategier och utmaningar. Vi
tittade på olika webbplatser och pratade om hur vi kan visa info på intranät tänkt utifrån
användaren. Problemet är att vi ofta är inlåsta i intranätslösningar som vi själva inte kan
råda över. Samma sak gäller företagets webbplats på internet.
För biblioteksverksamheter/informationsförsörjningsverksamheter är nätverkandet
synnerligen viktigt poängterade Birgitta och alla i gruppen är helt överens.
Sommarmötet hölls på Trafikverket i Borlänge, Moniqa Norrgård var värd. Lena Aspelin,
informatör, berättade om Trafikverkets webbplats och hur man lagt upp dess struktur.
Trafikverkets bibliotek specialiserar sig på informationsresurser för vägar, järnvägar, broar
och tunnlar, trafiksäkerhet, miljö och transporter. I biblioteket finns främst litteratur om
dessa ämnen men också sådant som organisationsteori och olika typer av facktidskrifter.
Biblioteket är öppet för alla även om den främsta målgruppen är anställda i Trafikverket.
En del av bibliotekets tjänster, t ex standarder och databaser, är endast tillgängliga internt.
Biblioteket finns med i Libris och erbjuder fjärrlån.
Mötets tema var algoritmer. Vi diskuterade utifrån rapporten ”Algoritmer i samhället” av
Jutta Haider och Olof Sundin. Rapporten är skriven på uppdrag av har Kansliet för strategioch framtidsfrågor i Statsrådsberedningen med syfte att få större förståelse för algoritmer
och dess betydelse för samhället. Jutta Haider är forskare vid Institutionen för
kulturvetenskaper, Lunds Universitet. Hon är också ledamot i SFIS styrelse.
RIPS hade sex medlemmar under 2016. Vi har arbetat aktivt för att få med fler medlemmar
i gruppen. Ann-Christin Karlén är med som representant från styrelsen
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
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Management. Nätverket har inte haft någon aktivitet under året. SFIS nätverk för
Knowledge Management hade 16 medlemmar under 2016
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. SFIS Omvärldsnät hade 47 medlemmar under 2016
Under 2016 har SFIS omvärldsnätverk, tillsammans företaget M-brain, ansökt om medel
från KK-stiftelsen för att ta fram nya kurser åt Södertörns Högskola inom omvärldsanalys
och omvärldsbevakning i samarbete med bransch och näringsliv.
Sammansättningen i nämnder, intressegrupper och lokalavdelningarnas styrelser
samt föreningens representation i organisationer mm
Webbgruppen
Ann-Christin Karlén Gramming (ordf.) och Marika Lundqvist utgör webbgruppen.
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 2016)
Kajsa Gustafsson Åman (ordf.), Mats Berggren (sekreterare), Bo Jernberg (web-redaktör),
Kristin Krantz (kassör), Anne Marcusson (ledamot), Anita Sundgren (ledamot).
SFIS Norr (fr.o.m lokalavdelningens årsmöte 2016)
Berit Renström, Umeå universitetsbibliotek (ordf.), Michael Andersson, Umeå
universitetsbibliotek (sekreterare), Ingela Ahlmer, Luleå universitetsbibliotek (kassör),
Tommy Bildström, Vindelns folkbibliotek (ledamot), Marlene Ellebrink, Mittuniversitetets
bibliotek och Bengt Redeborn, Mittuniversitetets bibliotek.
SFIS Stockholm (fr.o.m lokalavdelningens årsmöte 2016)
Elisabeth Hammam Lie (ordförande), Nils Mårtensson (vice ordförande), Anne Appehl
(sekreterare), Ilona Johansson (kassör) och Björn Olofsson (ledamot). I november anmälde
Björn Olofsson att han har svårt att hinna med styrelsearbetet beroende på arbetet.
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SFIS Sydsverige (fr.o.m lokalavdelningens årsmöte 2015)
Inga-Lill Blomkvist, kassör och firmatecknare, John Holmberg Runsten, sekreterare, Maria
Ohlsson, ordförande, Christel Smith, vice ordförande och kommunikatör, Elin Thunell,
medlemsansvarig, (föräldraledig)
SFIS Västsverige (fr.o.m lokalavdelningens årsmöte 2016)
Elinor Magnusson (ordf.), Marco Schirone (vice ordf.), Kristoffer Karlsson (sekreterare), ,
Ingela Åberg (kassör), därefter Linda Bergström (kassör), Evelina Ramm Wikström
(webbredaktör). Övriga ledamöter: Karin Björkqvist-Hellingwerf.
Under året avled Ingela Åberg och Linda Bergström ersatte henne.
Styrelse, revisorer och valberedning valda av årsmötet
Styrelse
Ann-Christin Karlén Gramming (ordf.), Charlotta Eskilson (vice ordf.), Jutta Haider, Elin
Runsten , Maria Ohlsson, Kristoffer Karlsson och Tommy Bildström.
Revisor
Ordinarie: Viveka Nyström
Suppleant:
Valberedning
Mellan: vakant
Norr: vakant
Stockholm: Ana Durán
Syd: Getrud Berger, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet
Väst: vakant
Kontaktuppgifter
Svensk förening för informationsspecialister
Box 2001
135 02 TYRESÖ
info@sfis.nu
www.sfis.nu
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