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Verksamhetsberättelse 2018
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 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 informations-försörjning
och informationshantering i deras organisationer och företag. De kärnverksamheter
som föreningen verkar inom är:







informationsförsörjning
informationshantering
Informationssökning
Informationstekniker och verktyg
omvärldsbevakning och
kunskapsdelning

Föreningens organisering
SFIS består av riksföreningen med fem regionala lokalavdelningar, var och en med
eget organisationsnummer, egen styrelse och bankkonto.

Medlemmar
I och med implementeringen av GDPR gjorde vi en grundlig genomgång och
utgallring i medlemsregistret. Rutiner gicks också igenom.
Vid slutet av december 2018 hade SFIS 314 [2017: 395] medlemmar.
SFIS har fem lokalavdelningar. Medlemsantalet fördelar sig över landet enligt
följande; siffran i parentes visar 2017-års tal:
128 (147) Stockholm
63 (90) Sydsverige
57 (64) Västsverige
45 (57) Mellansverige
21 (37) Norrland

Ekonomi
Föreningens huvudintäkter var under året medlemsavgifter. Lokalavdelningarna kan
ansöka om verksamhetsbidrag om 8000 kr/år, vilket ställs till riksföreningen.
Vi köper ekonomistöd från effectima Redovisningsbyrå, Tyresö, (effectima.se).
Ekonomin är generellt god, men på sikt kan ekonomin hotas av ett sjunkande
medlemsantal.
Ordföranden var även under 2018 oavlönad. Föreningen bärs upp av ett 50-tal ideellt
och för föreningen ovärderligt arbete runt omkring i landet; genom sitt arbete i
styrelser, arbetsgrupper och konferensplaneringskommittéer m m.
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Verksamhetsinriktning
De senare åren har mycket inom bibliotekssfären kretsat kring utmejslandet av en
nationell biblioteksstrategi. Styrelsen har funnit det viktigt och har således också
lämnat in ett svar på förslag till just denna, hösten 2018. Som många andra inom
sektorn fann styrelsen förslaget folkbibliotekstungt; vilket inte är fel i sig, men
fackbiblioteken hade hamnat i skymundan. - Som kunskapsnation i en global
ekonomi håller inte det. Inom universitets- och högskolesektorn pågår något av ett
paradigmskifte med övergång till alltmer krav om öppen tillgång till forskningsresultat
genom s k open access, open science, tillvaratagande av forskningsdata etc.

Från 2017:
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

Under 2018 har föreningen haft fortsatt kontakt med institutionerna för biblioteks- och
informationsvetenskap och dess forskare har medverkat i flera av SFIS
arrangemang. Bland annat har den uppskattade seminarieserien, Vetenskap för
profession - 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 i
informationsspecialistens dagliga verksamhet, fortsatt. 2018 plockade vi även upp
traditionen vårkonferens, under temat: Informations-specialistens, högskole-,
forsknings- och specialbibliotekariens framtida yrkesroll i samband med årsmötet.

medlemsrekrytering

Arbetet med att bryta den nedåtgående trenden och åter öka antalet medlemmar är
ett långsiktigt arbete. Fenomenet är inte unikt för SFIS, snarare ett tecken i tiden i
föreningslivet överlag och har nog samband med ett generationsskifte och en
övergång från en mer stabil gruppering till ett allt större utbud av nätverksmöjligheter.
- Styrelsens strategi för att nå det målet är att öka intresset för föreningen och värdet
av ett medlemskap. Men det kräver nog lite aktivitet av medlemmarna, också. Här
behöver vi hjälpas åt alla.

Vi har en hel del att vinna på att stärka oss själva inom professionen. Det räcker inte
enbart att identifiera ett antal kompetenser; vi måste också stärka vår professionella
identitet för att försvara territoriet. – Idag är det många som är beredd flytta in i
biblioteket. Biblioteket som arena är också under diskussion.
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Verksamhet
SFIS verksamhet omfattar tre huvudområden:
Kompetensutveckling – ge medlemmar möjlighet till kompetensutveckling inom
aktuella områden till rimlig kostnad.
Omvärldsbevakning – ge medlemmar möjlighet till att hålla sig à jour med de
senaste nyheterna och rönen inom informationsindustrin, informationsresurser, IT,
aktuell forskning samt s k best practice.
Nätverkande – ge medlemmar tillgång till både rikstäckande och lokala kollegiala
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.
SFIS ordförande och ordförande för FAI, Föreningen för arkiv och
informationsförvaltning (http://fai.nu) har talats vid om att utvidga de två
föreningarnas respektive nätverk.
Informationskanaler
Hemsidan: www.sfis.nu
Facebook: www.facebook.com/SFIS.nu
SFIS väst har en blogg och SFIS Stockholm en egen facebook-grupp. Föreningen
har även upprättat ett Instagramkonto.
Publikationer
Då redaktör saknades fattade styrelsen under hösten 2018 beslutet att inte förnya
utgivningstillstånden för InfoTrend och InfoBrief.

Årsmötet 2018
Föreningen hade sitt ordinarie årsmöte 12 juni 2018 i Lund. Till ny ordförande valdes
Elisabeth Hammam Lie.
I samband med årsmötet har vi tradition av att dela ut en hedersbemärkelse och
ett resestipendium.
Årets Informationsspecialist 2018 – tilldelades Inga-Lill Blomkvist med följande
motivering:
”Inga-Lill Blomkvist är en sann informationsförhandlare och -förmedlare som ser till att
tillgängliggöra e-resurser för i stort sett alla Nordens universitetsbibliotek samt
specialbibliotek som arbetar med Asien på olika sätt.
Inga-Lill tjänstgör som bibliotekarie och webbmaster på Nordic Institute of Asian Studies
Library and Information Centre (NIAS LINC) i Köpenhamn. Hon har ett mycket brett nätverk
runt om i världen, i synnerhet i Asien och Europa. Via sina många kontakter och sitt enträgna
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arbete med att hitta, upphandla och förmedla e-resurser lyckas hon nå studenter, forskare,
bibliotekarier och andra intresserade inom asienrelaterade ämnen i Norden. Resurserna
samlas i AsienPortalen, en guldgruva för alla som på något sätt jobbar med Asien.
Trots ett allt mer krympande anslag till dessa viktiga källor, som till början också innefattade
tryckt material, lyckas Inga-Lill hålla en oerhört hög nivå på sin informationsservice, och med
ett tillhörande ständigt gott humör, och hon får förhoppningsvis fortsätta med detta många år
till.”

LM Information Award 2018 - tilldelades Liselotte Winka, Konstfacks bibliotek,
för att delta vid följande konferens: 8th International Conference of Art Libraries, den
4-6 oktober, Rijksmuseum, Amsterdam.

Kurser och konferenser
2018-06-12 SFIS Vårkonferens. Informations-specialistens, högskole-, forskningsoch specialbibliotekariens framtida yrkesroll, förlagd till Centrum för öst- och
sydöstasienstudier, Asienbiblioteket.
2018-10-17 SFIS Teknikdagen, Norrköping. (SFIS Mellansverige)
Evenemanget hade deltagare från hela landet.
15-17 oktober – ILI 2018, Internet Librarian International + inledande workshop.
Även 2018 tecknade SFIS supporter-avtal med ILI, Internet Librarian International
(http://www.internet-librarian.com/2018/) vilket ger rätt till rabatt på deltagaravgiften
för våra medlemmar. - Här deltog ordförande. Föreningen har genom sponsoravtalet
2 anmälningsavgiftsfria platser för styrelsemedlemmar i riksföreningen.
2018-11-22 Omvärldsanalys och systematisk litteratursökning –
informationsspecialistens verktyg och metoder, Lund. (SFIS Syd). Evenemanget
hade deltagare från hela landet.

Här nedanför följer en sammanhållen kronologisk listning av aktiviteter arrangerade
av lokalavdelningar inom SFIS.
30 jan – Att skapa digital delaktighet ((Syd)
13 feb – Studiebesök på nyöppnade Mölndals stadsbibliotek (Väst)
13 feb - Årsmöte (Mellansverige)
6 mar – Årsmöte. Föreläsning om GDPR. (Syd)
12 mar – Förhandlingens gyllene regler. Bibsam-konsortiet delar förhandlingskompetens
(Stockholm)
14 mar – Årsmöte, Internetstyrelsen. (Stockholm)
15 mar – Årsmöte Väst på Advokatfirman Vinge (Väst)
11 apr – Bokcirkel. Den stora bubblan av Per Grankvist (Väst)

15 maj – Integritet och data-literacitet i ett digitalt samhälle. (Syd)
25 maj – Vårutflykt till Helsingborgs Stadsbibliotek och avdelningen Digidel (Syd)

5

12 jun – Vårkonferens. Informations-specialistens, högskole-, forsknings- och
specialbibliotekariens framtida yrkesroll. Heldag. Lund.
12 jun – Årsmöte 2018. Lund
12 jun – Föreläsning av Ashkan Farost om innovation och digitalisering. Mingel därefter
(Väst)
14 jun – Våravslutning (Väst)
5 sep – AW med bokcirkel. Antologin Världen där utanför – bibliotekariernas roll som
omvärldsbevakare och analytiker. (Väst)
11 sep – Proquest om e-böcker. (Stockholm)
27 sep – Bokmässan –Jonas Söderholm pratar om sin doktorsavhandling Borrowing &
lending tools: the materiality och x-lending libraries.& mingel, Göteborg (Väst)
10 okt – Dialogmöte om Nationell biblioteksstrategi i Göteborg (Väst)
17 okt – SFIS Teknikdagen. Heldag. ((Mellansverige)
17 okt – Biblioteksrummet i förändring. Internationellt biblioteksarbete – IFLA i Sverige,
Norden och internationellt (Syd)
17 okt – Biblioteksrummet i förändring. Landskrona (Syd)
5 nov – Folkbibliotekens sociala legitimitet i ett digitalt samhälle. Föreläsningmed Katarina
Michnik (Syd)
5 nov – Workshop om referenshanteringsverktyget Mendeley. (Väst)
15 nov – Informationen och juridiken: att spara och förvara med nya regelverk. (Sthlm)
22 nov – Omvärldsanalys och systematisk litteratursökning informationsspecialistens
verktyg och metoder. Heldag (Syd)
29 nov – Föreläsning av Sven Liedman, på temat nationalism. (Väst)
29 nov – Glöggmingel med Eira-konsortiet. (Stockholm)
3 dec – Varför läsa litteratur? (Syd)
6 dec – Julmingel och föreläsning med Marie Fredriksson om aktivitetszoner i
biblioteksrummet. (Syd)
SFIS Väst och SFIS Syd genomförde ett flertal av sina arrangemang i samarbete med tillsammans
med Biblioteksföreningen Regionförening Väst respektive Skåne.

. Det finns evidens för att det är viktigt och ger utdelning att annonsera utöver lokal
räckvidd, gärna på BIBLIST och andra geografiskt överskridande kanaler; det ger oss
möjlighet att besöka varandras arrangemang.
Styrelsen
hade under 2018 ++ protokollförda möten; på nätet genom Skype för företag.
Däremellan har kontakt hållits vía mail. I december trädde en styrelsemedlem ut.
Utbildningsgruppen
har inte haft någon aktivitet under året.
Kommunikationsgruppen
har inte haft någon aktivitet under året.
Webbgruppen
har arbetat löpande med att upprätthålla hemsidan sfis.nu. Dess medlemmar har
heroiskt ställt upp under hösten då hemsidan ställdes inför utmaningar i samband
med nya krav med utgångspunkt i GDPR-hantering. För detta blev Marika Lundkvist
utsedd till hedersledamot.
Gruppen har efter lång och trofast tjänstgöring bett om förstärkning, alternativt
avlösning.
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RIPS, Round Table for information provision strategier
hade 2018 två möten, vinter- (januari) respektive (augusti).
Nätverket fungerar idag som kanal för specialbibliotek, privata såväl som offentliga.
Samordnare har varit Elinor Magnusson, ordförande i SFIS Väst.

SFIS nätverk för Knowledge Management
SFIS har en intressegrupp för KM som drog igång under 2013. Nätverket är öppet för
alla medlemmar i SFIS som har ett intresse för ämnet. Nätverket har inte haft några
aktiviteter under året. Nätverket hade 16 medlemmar under 2017. – Vilande.

SFIS Omvärldsnät
är ett forum inom SFIS med särskilt fokus på omvärldsbevakning och omvärldsanalys
och är öppet för alla medlemmar i SFIS. Omvärldsnätet hade 40 medlemmar under
2017. – Vilande.

Sammansättning av nämnder, intressegrupper och lokalavdelningarnas
styrelser samt föreningens representation i organisationer m m:
Webbgruppen
Ann-Christin Karlén Gramming och Marika Lundkvist.
RIPS, Round Table for Information Provision Strategies
Ordförande för nätverket: Elinor Magnusson.
SFIS Omvärldsnätverk
Samordnare: Charlotte Håkansson och Maria Johnsson.
SFIS Norr (fr o m årsmötet 2017)
Ordförande och webredaktör: Berit Renström
Kassör: Ingela Ahlmer
Ledamot: Bengt Redeborn
Ledamot: Marlene Ellebrink
Ledamot: Tommy Bildström
Verksamheten har varit vilande.
SFIS Stockholm (fr o m årsmötet 2018)
Ordförande, kommunikationsansvarig och firmatecknare: Elisabeth Hammam Lie
Viceordförande: Nils Mårtensson
Kassör och firmatecknare: Ingrid Andersson
Sekreterare: Stieg Andersson
Ledamot: Eva Müller
Revisor: Svante Färnbo
Revisors suppleant: Ylva Rosell

7

Valberedning: Lotta Mathiesen och Marcus Karlsson.
Representant i SFIS valberedning: vakant. Styrelsen träder således in istället.
Suppleant i sistnämnda: vakant
SFIS Mellansverige (fr o m årsmötet 2018)
Ordförande: Kajsa Gustafsson Åman
Kassör: Hanna Karlsson
Sekreterare: Mats Berggren
Webredaktör: Catrin Petersson
Ledamot: Anne Marcusson
Revisor: Christina Demel
Revisorsuppleant: Kristin Krantz:
Till lokalavdelningens valberedning omvaldes: Isolina Ek
Till valberedningen omvaldes: Catrin Petersson
SFIS Västsverige (fr o m årsmötet 2018)
Ordförande: Elinor Magnusson
Vice ordförande: Ernesto Miranda
Kassör: Johannes Wagner
Sekreterare: Karin Hellingwerf-Björkvist
Webbred.: Evelina Ramm Wikström
Ledamot: Ann-Christin Karlén
Ledamot: Marco Schirone
Revisor: Viveca Eva Harrie
Valberedning Ann-Christin Karlén Gramming
Representant i SFIS valberedning: Elinor Magnusson
Suppleant i sist nämnda: vakant
SFIS Sydsverige (fr o m årsmötet 2018)
Ordförande: Maria Ohlsson
Kassör och firmatecknare: Inga-Lill Blomkvist
Sekreterare: Kerstin Berlin
Kommunikationsansvarig: Linda Gransjö
Ledamot: Nina Bloch
Saman Sattar (avgick i augusti) Elin Thunell
Suppleant: Ingela Wahlgren
Valberedning: Maria Johnsson
Suppleant: vakant
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Styrelse, revisor och valberedning valda på årsmötet 2018, riksföreningen
Styrelsen
Ordförande: Elisabeth Hammam Lie (Stockholm)
Vice ordförande: Maria Ohlsson (Syd)
Ledamot: Anna Carla Pecorelli (Väst)
Ledamot: Carina Enestarre (Syd). Lämnade styrelsen vid Jul 2018.
Ledamot: Johannes Wagner (Väst)
Ledamot: Marco Schirone (Väst)

Revisor:
Ordinarie: Ann-Christin Karlén Gramming.
Suppleant: Elinor Magnusson.
Valberedning: Inga nomineringar framlades på årsmötet; inga valdes.

Kontaktuppgifter för riksföreningen:
Svensk förening för informationsspecialister
Box 2001
135 02 TYRESÖ
info@sfis.nu
www.sfis.nu
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Styrelsen för SFIS, Svensk förening för informationsspecialister 2018-2019
har bestått av:

Elisabeth Hammam Lie
Ordförande

Maria Ohlsson
Vice ordförande

Anna Carla Pecorelli
Ledamot

Marco Schirone
Ledamot

Johannes Wagner
Ledamot
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