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Verksa m hetsberätte lse 2OL7
Om föreningen och syftet med verksamheten
Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för de som arbetar

professionellt med informationshantering och informationsförsörjning. Medlemmarna är
informationsspecia ister, biblioteka rier, omvä rldsa na lyti ker, webbreda ktörer,
I

informationsarkitekter, informationsproducenter och informationsleverantörer
olika branscher och verksamheter.

-

inom

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:

o
.
o
.
.
.

informationshantering,
informationsförsörjning,
informationssökning,
informationstekniker och verktyg,
omvärldsbevakningoch
kunskapsdelning.

Medlemmar
slutet av december 2Ot7 hade SFIS 395 medlemmar. SFIS har fem lokalavdelningar. Av
medlemmarna var 57 anslutna till lokalavdelningen Mellansverige,3T till lokalavdelningen
Norrland, L47 tll lokalavdelningen Stockholm, 90 till lokalavdelningen Sydsverige och 64
till lokalavdelningen Västsverige.
I

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 den nu i balans. Balansen hotas dock framöver av att antalet
medlemmar stadigt minskar. Ordföranden var även under 2017 oavlönad.
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övriga i styrelsen samt ett 50-tal andra personer 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:

.
o

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 2OI2i 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. Den 4:e december på Vinge Advokatbyrå berättade Maria Lindh,
forskare på Bibliotekshögskolan i Borås om sin avhandling Cloudy talks: exploring
accounts about cloud computing". Under SFIS Väst Arsmöte berättade Thomas Nyström,
universitetsadjunkt på Bibliotekshögskolan i Borås, om hur det var/är att arbeta som
högskolebibliotekarie med forskare som målgrupp.

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:

- ge medlemmarna möjlighet till kompetensutveckling inom
aktuella områden till rimlig kostnad.
o Kompetensutveckling
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.

Omvärldsbevakning - ge medlemmarna möjligheter att hålla sig á jour med de senaste
nyheterna och rönen inom informationsindustri, informationsresurser, lT aktuell
forskning samt best practice.

.

Nätverkande

ge medlemmarna tillgång till både rikstäckande och lokala kollegíala nätverk för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

-

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.
ordförande och ordförande för Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAl)
(http://fai.nu) har diskuterat sätt att utvidga de två föreníngarnas respektive nätverk och
att genomföra gemensamma aktiviteter.
SFIS

Kurser och konferenser
8 februari - kurs i referenshanteringsprogrammet Mendeley. Marco Schirone höll kursen

på Chalmers bibliotek.
Även 201-7 fick SFIS medlemmar rabatt på deltagaravgiften The Library lnnovation
Conference i London (htto://www.internet-libra rian.com/2017l).

Årets informationsspecialist delades ut till Jonas Fransson, fil. dr., utvecklare av
forskningsstöd vid Malmö högskolas bibliotek (se nedan).
inledde sitt verksamhetsår i februari med Kompetenser för framtiden endagskonferens om framtidens kompetensbehov inom bibliotek. Representanter från
B&l-utbildningarna i Köpenhamn, Borås och Lund medverkade, och konferensen samlade
94 deltagare från hela landet. Ett samarrangemang med Svensk Biblioteksförening region
SFIS Syd

Skåne.

Teknikdagen; Den årliga Teknikdagen hölls traditionellt på Arbetets museum i Norrköping
den 18 oktober och behandlade i år varierande ämnen som nya Libris, e-böcker och Koha.
Den samlade 27 deltagare.
I november anordnade SFIS Syd en heldag om omvärldsbevakning: idéer och inspiration,
tips om verktyg och metoder, samt möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte. Dagen
innehöll presentationer av informationsspecialister från skilda verksamheter som t ex
Bulb (konsulter inom business intelligence), advokatbyrån Vinge samt från
Polismyndigheten. Deltagarantalet uppgick t¡ll 29.
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Kurser, seminarier, studiebesök och föreläsningar
genomförde ett antal mindre arrangemang under året såsom kurser, seminarier,
föreläsningar och studiebesök. Några exempel:
"Vem i hela världen kan man lita på? - Halvdag om källkritik och faktagranskning med bl a
Viralgranskaren Hugo Ewald. (SFIS Syd i samarbete med Svensk Biblioteksförening region
SFIS

Skåne).

Vårutflykt till Skissernas museum (SFIS Syd)
Studiebesök och information, Statens Konstråd (SFIS Sthlm)
Studiebesök Malmö stadsarkiv (SFIS Syd)
Kvalitetsseminarium: en eftermiddag om modeller, metoder och verktyg som kan hjälpa
biblioteken att utveckla och förändra sin verksamhet i önskad riktning. (SFIS Syd i
samarbete med Svensk Biblioteksförening region Skåne).
Studiebesök Riksdagsbiblioteket (SFIS Sthlm)

Bokcirkel-afterwork (SFIS Väst)
En halvdag om Design thinking och User experience (UX). (SFIS Syd i samarbete med
Svensk Biblioteksförening region Skå ne).
En halvdag om Omvärldsbevakníng (SFIS Syd)
Patent som informationskälla (SFIS Sthlm)
Kungliga Tekniska Högskolans Campus 100 år - Bibliotekets roll (SFIS Sthlm)
Bokmässan med mingel och föesläning av Magnus Eriksson från Swedish ICT (i SFIS Västa
regi, och isamarbete med LM, riktad till samtliga lokalavdelningar)
E-media med betoning på e-böcker och trender (SFIS Sthlm)
Bokcirkel-afterwork: Jutta Haiders och Olof Sundins rapport "Algoritmer i samhället" (SFIS
Väst)
I samband med årsmötet förevisade enhetschef Gullvor Ell Regionarkivet (tidigare kallat
Landstingets arkiv - inkluderande patientjournaler ända från slutet av 1-700-talet) (SFIS
Mellansveríge)
lngela Wadbring och Jonas Ohlsson, forskare från NORDICOM, presenterade forskning
rörande det förändrade medielandskapet på Mediedagen vilken hölls på Göteborgs
Stadsbibliotek. (SFIS Väst)
Studiebesök: Chalmers Learning Center och Swedish ICT på Lindholmen Göteborg.
Föreläsning av Carl Heath, Swedish ICT (SFIS Väst)
Studiebesök: Notbiblioteket på Göteborgsoperan (SFIS Väst)
SFIS Syd genomförde flertalet av sina arrangemang i samarbete med Svensk
Biblioteksförening Regionförening Skåne och SFIS Väst genomförde några av sína
arrangemang i samarbete med Svensk Biblioteksförening Regionförening Väst.

övrig verksamhet
Årets t nfo rm ati on sspeci o list

Årets informationsspecialist 2017 blev Jonas Fransson, fil. dr. utvecklare av forskningsstöd
vid Malmö högskolas bibliotek. Styrelsens motivering löd:
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"Jonas är inte bara skicklig på att ta åt sig nya rön utan också att förmedla dem på ett sätt
så att andra förstår. Hans arbete med forskarstöd och hur man gör forskningsdata mer
tillgängligt samt hans tidigare arbete med kurser och publikationer, inklusive en
avhandling kríng informationssökning visar på informationsspecialistens stora bredd."
LM lnformation Aword

2Ot7 àrs mottagare av LM lnformation Award blev Stieg Andersson, student på
masterprogrammet Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och
informationstjänster vid Högskolan i Borå. Stieg ska delta i iConference
( https: //ischools.orglthe-iconference/) i Sheff eld 2018.
Årsmöten
Föreningen hade sitt ordinarie årsmöte den 8 maj i Stockholm. Ett extra årsmöte hölls
Göteborg den 28 september.

i

Styrelsen
Styrelsen hade under 2OI7 sex protokollförda möten, framför allt via Skype för företag.
Däremellan har kontakt hållits via mail.

Utbildningsgruppen
Utbildningsgruppen har inte haft någon aktivitet under året.
Ko m m u n

i kati on sg ru p pen

Kommunikationsgruppen har inte haft någon aktivitet under året.
Webbgruppen

Webbgruppen har arbetat löpande med att upprätthålla sfis.nu.
RIPS,

Round-toble for information provision strotegies

2017 hade RIPS två möten, 28-29januari resp 25-26 augusti.

Vintermötet hölls på SCA Hygiene Products AB i Mölndal.
Mötesvärd var Erica Hellberg. Mötets tema var Visualisering. Stina Johansson,
bibliotekarie på Chalmers, berättade för oss om visualisering, och hur man analyserar
(big) data och synliggör mönster och trender. Det är ett effektivt sätt att kommunicera
forskning på. Hon berättade om infografik - bilder utan ord som säger allt. Detta används
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ibland för att göra saker och skeenden tydligare att uppfatta, och hon nämnde
flygplanens instruktioner vid krisläge som exempel.

att ta publikationsdata, som är en massa text, och
visualisera den för att visa samband, samarbeten och geografiska bilder. Vid det senare
använder man sig av geokodade adresser med forskare, vilket alltid är populärt att visa
På Chalmers använder de sig av

upp.
Vi fick se flera olika exempel på visualiseringar och Stina gav även tips på tunga namn
inom området, liksom en del källor att titta på för att lära sig mera.

http://www.informationisbeautiful.net/ är en sida där man kan hitta mycket matnyttigt
ämnet.
Efter Stinas presentation tog vi upp yrkesrelevanta frågor som
söker pengar till seminarier.

t

i

ex att omvärldsnätverket

Sommarmötet hölls på RI.SE, i SlKs lokaler med Eva Ekman som mötesvärd.
Eva Ekman presenterade Rl.SE, vilket står

för Research lnstitutes of Sweden. lnstitutet ska
vara en brygga mellan små och medelstora företag och akademierna.
organisation men alla delar var ännu inte klara då vårt möte ägde rum.
lnom biblioteksfunktionen var endast Evas rolltillsatt. Hur övriga tjänster inom området
ska se ut var då inte klart.
RI.SE hade en ny

Mötets tema även denna gång visualisering med tillägget att vi presenterade våra egna
leveranser för varann. Eva, Camilla och Elinor visade exempel, t ex en egen mall i
E n d N ote, ett ra pportformat el ler en PowerPoi nt-prese ntation.
En stor och viktíg del av gruppens möten är erfarenhetsutbytet. Vi diskuterade

problemställningar, t ex att molnbaserade lPadresser kan krångla när vi ska komma åt
våra inköpta informationskällor och hur ska vi handskas med e-böcker som
organisationen vill att vi köper in. Ett tips var att det numera finns företagslicenser via
iTunes.
Dessa diskussioner är mycket viktiga och gör att vi lär av varandra

Hur kommer Al och robotar att påverka oss i yrket? lnspirationskällor var dels SFIS Västs
besök på RI.SE avdelning Swedish ICT och dels radíoprogrammet Robotarna kommer. Hur
algoritmer styr våra liv och robotarna Alexa/Echo var ett par av de saker vi diskuterade.
medlemmar under 2OL7.Vi har arbetat aktivt för att få med fler
gruppen.
medlemmar i
Ann-Christin Karlén har varit med som representant från
styrelsen.
RIPS hade sju
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SFIS

nötverk för Knowledge Monagement

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. Nätverket har inte haft någon aktivitet under året. SFIS nätverk för
Knowledge Management hade 16 medlemmar under 2017

SFIS har

SFIS

Omvärldsnüt

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 omvä rldsanalys.
Nätverket är öppet för alla medlemmar i SFIS. SFIS Omvärldsnät hade 40 medlemmar
under 2OI7.
SFIS har

Sammansättningen i nämnder, intressegrupper och lokalavdelningarnas styrelser samt
föreningens representation i organisationer mm
Webbgruppen

Ann-Christin Karlén Gramming och Marika Lundqvist utgör webbgruppen.
Roundtable

for lnformation Provision Strategies

(RIPS)

Ordförande för nätverket har varit Elinor Magnusson.
SFIS

Omvörldsnötverk

Samordnare för nätverket har varit Charlotte Håkansson och Maria Johnsson.
S

FIS Mel la nsverige (fr.o. m loka lavdel

n

inge ns å rsmöte 2OL7l

Kajsa Gustafsson Åman (ordf.), Mats Berggren (sekreterare), Bo Jernberg (web-redaktör),

Hanna Karlsson (kassör), Anne Marcusson (ledamot), Catrin Petersson (ledamot).

Norr (fr.o.m lokalavdelningens årsmöte 20L71
Berit Renström, Umeå universitetsbibliotek (ordf.), MichaelAndersson, Umeå
universitetsbibliotek (sekreterare), lngela Ahlmer, Luleå universitetsbibliotek (kassör),
Tommy Bildström, Vindelns folkbibliotek, Marlene Ellebrink, Mittuniversitetets bibliotek
och Bengt Redeborn, Mittuniversitetets bibliotek (ledamöter).
SFIS
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Stockholm (fr.o.m lokalavdelningens årsmöte 2OL7l
Elisabeth Hammam Lie (ordförande), Nils Mårtensson (vice ordförande), Peter Elging
(sekreterare), llona Johansson (kassör). Stieg Andersson adjungerad sedan hösten 2017

SFIS

(fr.o.m lokalavdelningens årsmöte 2OL7l
Katrina Arndt (vice ordförande), Kerstin Belin (sekreterare), lnga-Lill Blomkvist (kassör och
firmatecknare), Claes Ohlsson (ledamot), Maria Ohlsson (ordförande), Elin Thunell
SFIS Sydsverige

(ledamot)
Västsverige (fr.o. m loka lavdel ningens å rs möte 2OL7 |
Elinor Magnusson (ordf.), Marco Schirone (vice ordf.), Karin Hellingwerf-Björkvist
(sekreterare), Linda Bergström (kassör, fram till 2Ot7-LL-LS då Linda avsade sig
kassörsuppdraget), Evelina Ramm Wikström (webbredaktör). övriga ledamöter: Ernesto
Miranda, Ann-Christin Karlén.

SFIS

Styrelse, revisorer och valberedning valda av årsmötet
Styrelse

Ann-Christin Karlén Gramming (interimsordförande och adjungerad till styrelsen fram till
28 september), Marco Schirone (ordförande från och med 28 september), Charlotta
Eskilson (vice ordf.), Maria Ohlsson, Kristoffer Warnberg. Elisabeth Hammam Lie, Carina
Enestarre och Tommy Bildström.
Revisor

Ordinarie: Anna Swärd Bergström
Suppleant: Vakant
Valberedning

Mellan: Catrin Petersson
Norr: vakant
Stockholm: Ana Durán
Syd: Maria Johnsson
Väst: lngrid Johansson
Kontaktu ppgifter
Svensk förening för informationsspecialister
Box 200L
13s 02 TYRESö

info@sfis.nu
www.sfis.nu
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