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Verksamhetsberättelse 2019
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
Vid slutet av mars 2020 hade SFIS 263 medlemmar [årsskiftet 2018/19: 314].
Skäl som anges för avslut av medlemskap är oftast pensionering. Det finns samtidigt en viss
återväxt av nya medlemmar.
SFIS har fem lokalavdelningar. Medlemsantalet fördelar sig över landet enligt följande,
siffran i parentes visar 2018-års tal:
107 (128) Stockholm
50 (63) Sydsverige
43 (57) Västsverige
43 (45) Mellansverige
20 (21) Norrland

Ekonomi
Föreningens huvudintäkter var under året medlemsavgifter. Lokalavdelningarna kan ansöka
om verksamhetsbidrag om 8000 kr/år, vilket ställs till riksföreningen. Därutöver kan
lokalavdelningar ansöka om särskilda medel till riktade satsningar genom att inkomma med
motiverande ansökan, inklusive budget.
Vi köper ekonomistöd från Effectima Redovisningsbyrå, Tyresö, (www.effectima.se).
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Ekonomin är generellt god, men på sikt kan ekonomin hotas av ett sjunkande medlemsantal.
Årlig avgift har legat på 650 kr, varav 100 är medlemsavgift (betalas av ordinarie-,
studerande och pensionerad medlem, pluss för ordinarie medlem även 400 kr/serviceavgift
+ 25 % moms på sistnämnda.
Ordföranden var även under 2019 oavlönad. Föreningen bärs upp av 50-talet ideellt och för
föreningen ovärderligt medarbetande runt omkring i landet; genom sitt arbete i styrelser,
arbetsgrupper och konferensplaneringskommittéer m m.

Verksamhetsinriktning
2019 blev ett år präglad av inre konsolidering. Med en till stora delar ny styrelse på nationell
nivå har vi satsat på att stärka upp kring arbetsordning, föreningslivskunskap och fokuserat
på att dra igång arbetet med att uppgradera webben – allt i syfte att revitalisera föreningens
inre liv och förhoppningsvis rekrytera nya medlemmar. Föreningen, som så många andra i
tiden, är i ett generationsskifte.
Vi har de två senaste åren hållit en vårkonferens i samband med årsmötet; 2019 med fokus
på forskningsdata. Ett femtiotal deltog från lärosäten landet runt tillsammans med
representant från SND, Svensk nationell datatjänst i Göteborg, med key-note speaker
hämtad från England. Flera leverantörer av bransch-tjänster deltog. Konferensen upplevdes
som vällyckad. SFIS Stockholm stod värd för både konferensen och årsmötet, som var
förlagda till KTH Biblioteket.
Från 2017:
Efter att i flera år ha arbetat aktivt med att ställa om föreningens ekonomi har styrelsen även
under 2019 arbetat utifrån följande prioriteringar:
stärka kontakterna med institutionerna för biblioteks- och informationsvetenskap
Hösten 2019 öppnades en ny bibliotekarieutbildning på Södertörn högskola, söder om
Stockholm. SFIS blev tillfrågad under hösten om vi ville delta på en bransch-/ arbetslivsdag,
vilket vi givetvis tackade ja till. SFIS Mellansverige tog på sig att representera SFIS.
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.
Arbetet med webben som kommunikationskanal är i progress.
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.
Biblioteket som arena är under diskussion. Parallellt öppnas nya arbetsområden upp kring
forskningsdata på universitet- och högskolor, bibliometri och alltmetri, bibliotekets roll som
marknadsförare av lärosätenas kunskapsproduktion och som pedagogisk resurs i inte enbart
SFIS Verksamhetsberättelse 2019

2

informationssökning, men även inom nya fält som library carpentry. Makerspace är ett
begrepp som slått rot även inom högre utbildning.
Vi önskar lägga till följande prioritering:
Medlemskapets värde
Den nationella styrelsen fungerar mycket som en strategisk och administrativ överrock för
lokalavdelningar, men ser också sin roll som en sammanhållande kraft i att visa på den
kollektiva nyttan. Idag är den geografiska mobiliteten sådan att det kan vara intressant att
delta i varandras aktiviteter. Således är det relevant att annonsera aktiviteter brett. Detta
främjar även nätverkandet nationellt. Det är bra om vi betraktar föreningen, med dess
avdelningar i ett årshjul där större aktiviteter samordnas; även med andra regelbundet
återkommande aktiviteter inom branschen/professionen för övrigt.
SFIS är s k supporter till Internet Librarian International, ILI-konferensen som går av stapel i
London varje år i oktober. Det medger SFIS-medlemmar rabatt på deltagaravgiften.
Konferensen har firat sitt 20-årsjubileum och har genom åren samlat bred och erfaren
yrkeskompetens inom professionen. Detta är givetvis även en kanal för att delta med eget
konferensbidrag.

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 tidigare talats vid om att utveckla kontaktytorna. Detta är allt mer
intressant när man nu ser exempel på bibliotek och arkiv föras samman inom samma ram.
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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 Instagram-konto.

Publikationer
Då redaktör saknades fattade styrelsen under hösten 2018 beslutet att inte förnya
utgivningstillstånden för InfoTrend och InfoBrief. Dessa är fortfarande vilande.

Årsmötet 2019
Föreningen hade sitt ordinarie årsmöte 13 juni 2019 i Stockholm, efter avslutad
vårkonferens. Till ordförande valdes Elisabeth Hammam Lie.
I samband med årsmötet har vi traditionen att dela ut en hedersbemärkelse och
ett resestipendium:
Årets Informationsspecialist 2019 – tilldelades Linda Grandsjö med följande motivering:
”Linda Grandsjö arbetar vid Lunds universitet, Medicinska fakultetens Biblioteks- och IKTenhet. Dessförinnan har Linda arbetat många år som bibliotekarie på Samhällsvetenskapliga
fakultetens bibliotek, bl. a som kontaktbibliotekarie för Statsvetenskapliga institutionen.
Inom ramen för den tjänsten byggde Linda tillsammans med lärare på sagda institution upp
en, i flera avseenden fantastisk, och med biblioteket integrerad undervisning i
informationskompetens. Detta samarbete är en ständig källa till inspiration för oss kollegor,
något vi ser som ett föredöme och i allra högsta grad eftersträvansvärt. Det handlar i korthet
om att som bibliotekarie tydlig påvisa för lärarfakulteten vikten av ett medvetet
informationsanvändande i undervisning i ämnesdisciplinen - detta vet vi är ett kraftfullt
verktyg för ett fördjupat lärande hos studenterna. Linda visar genom sitt arbete att
bibliotekarien kan vara en del i undervisningen eller möjliggörare av undervisning som
ordinarie lärare själva genomför.
Linda har under många år varit en pålitlig kraft i arbetet med att på olika sätt främja
integrationen av informationskompetens i den högre utbildningen” … ”Linda Grandsjö har i
ovanstående projekt åstadkommit spännande och nyskapande samarbeten, bl. a med
statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Som alltid professionell i sin yrkesroll
har Linda kontinuerligt sett till att sprida sina kunskaper och färdigheter till kollegor i hela
landet. Läs gärna mer om Nordplus här: http://library.au.dk/blogs/nordplus/
Med SFIS egen definition för vad som utmärker en värdig informationsspecialist i åtanke är
det svårt att föreställa sig en mer värdig pristagare än Linda Grandsjö!” se fullständig
motivering: www.sfis.nu

LM Information Award 2019 - tilldelades Viveca Nyström för att delta i konferensen
LibPMC - International Conference Performance Measurement in Libraries som hålls i
Aberystwyth, Wales mellan den 23 och 25 juli 2019. Temat för konferensen är "Data and
analytics : changing the information landscape".
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Kurser och konferenser
2019-06-13 SFIS Vårkonferens. Forskningsdata i praktiken - behov, lösningar och framtid.
Vem släppte in bibliotekarien i arkivet?! Värd SFIS Stockholm.
2019-10-17 SFIS Teknikdagen, Norrköping. Värd: SFIS Mellansverige
15-17 oktober – ILI 2019, Internet Librarian International + inledande workshop.
Även 2019 tecknade SFIS supporter-avtal med ILI, Internet Librarian International, vilket ger
rätt till rabatt på deltagaravgiften för SFIS medlemmar. - Här deltog ordförande. Föreningen
har genom avtalet 2 avgiftsfria platser för styrelsemedlemmar i riksföreningen.
Här nedanför följer en sammanhållen kronologisk listning av aktiviteter arrangerade av
lokalavdelningar inom SFIS.

Lokala arrangemang i Sverige:
27 februari – SFIS Väst, workshop om referenshanteringssystem, Chalmers.
4 mars - SFIS Stockholm: Att utveckla ett universitetsbibliotek (Stockholms UB).
4 mars –SFIS Syd, årsmöte på LUNARC.
5 mars – SFIS Mellansverige, årsmöte med program:
I Bråvalla bokskog : bibliofila exkursioner” som handlar om Finspongs-samlingen,
familjen De Geers magnifika boksamling från Finspångs slott.
13 mars – SFIS Stockholm, årsmöte, på RISE, Research Institutes of Sweden. Kista.
Program: In-house kompetenser: Informationscenter presenterar hur de jobbar med att
serva och utveckla hela den geografiskt spridda koncernens behov av informationssökning,
bibliometri, publiceringsstöd, open data mm; hur AI kan användas för att hitta och förstå
information i stora datamängder.
15 mars – SFIS Väst, årsmöte på Advokatfirman Vinge.
21 mars – SFIS Syd: Informationspraktiker bland lärarstudenter - en föreläsning med
Fredrik Hanell. Lunds stadsbibliotek.
16 april - SFIS Syd: Är artificiell intelligens en oxymoron? - kvällsföreläsning med Jakob
Svensson. Lund stadsbibliotek.
24 april – SFIS Syd: Litterära lajv – kvällsföreläsning med Petra Ragnerstam och Sara
Bjärstorp. Lund stadsbibliotek.
23 maj – SFIS Syd: Vårutflykt till NE, Nationalencyklopedin.
13 juni – Vårkonferens: Forskningsdata - vem släppte in bibliotekarien i arkivet!? Stockholm.
13 juni – SFIS årsmöte 2019. Stockholm, KTH Biblioteket.
1 oktober – SFIS Syd: Danska forskningsbibliotek i stor omorganisation. Lund.
15-16 oktober - ILI, Internet Librarian International, London. SFIS ordförande deltog.
16 oktober – SFIS Mellansverige: Teknikdagen 2019. Tema: Teknik och människor - digital
humaniora, artificiell intelligens och bibliotekets roll för nyanlända. Norrköping.
14 november – SFIS Syd, Internationellt arbete inom biblioteksvärlden.
Orkanenbiblioteket, Malmö Universitet.
19 november – SFIS Stockholm: Mittag-Leffler-institutet, Djursholm.
5 december – SFIS Syd: julmingel på Malmö Stadsbibliotek.
7 december – SFIS Stockholm: Öppet styrelsemöte med glögg på KTH Biblioteket.
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SFIS Syd genomförde ett flertal av sina arrangemang i samarbete med tillsammans med
Biblioteksföreningen Regionförening 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 2019 sex (6) protokollförda möten, inklusive det konstituerande mötet;
på nätet genom Skype för företag.
Däremellan har kontakt hållits vía mail.

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.

RIPS, Round Table for information provision strategier.
Nätverket har fungerat som kanal för specialbibliotek, privata såväl som offentliga.
Då tidigare samordnare gått i pension är nätverket vilande.

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
Marika Lundkvist
RIPS, Round Table for Information Provision Strategies
Ordförande för nätverket: vakant
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SFIS Omvärldsnätverk
Samordnare: vakant
SFIS Norr (fr o m årsmötet 2017)
Ordförande och webb-redaktör: Berit Renström
Kassör: Ingela Ahlmer
Ledamot: Bengt Redeborn
Ledamot: Marlene Ellebrink
Ledamot: Tommy Bildström
Verksamheten har varit vilande.
SFIS Stockholm (fr o m årsmötet 2019)
Ordförande, kommunikationsansvarig och firmatecknare: Elisabeth Hammam Lie
Viceordförande:
Kassör och firmatecknare: Ingrid Andersson
Sekreterare: Stieg Andersson
Ledamot: Eva Müller
Suppleant: Moniqa Norrgård
Revisor: Ylva Rosell
Revisors suppleant: Marcus Karlsson
Valberedning: Lotta Mathiesen och Marcus Karlsson.
Representant i SFIS valberedning: Moniqa Norrgård.
Suppleant i sistnämnda: vakant
SFIS Mellansverige (fr o m årsmötet 2019)
Ordförande: Kajsa Gustafsson Åman
Kassör: Hanna Karlsson
Sekreterare: Mats Berggren
Webbredaktör: 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 2019)
Ordförande: vakant; man har valt att dela på ordförandeskapet.
Vice ordförande: vakant
Kassör: Johannes Wagner.
Ledamot: Evelina Ramm Wikström
Ledamot: Marco Schirone, omval.
Ledamot: Ernesto Miranda,
Revisor: Viveca Nyström
Revisorssuppleant valdes Eva Harrie
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Representant i SFIS valberedning: vakant
Suppleant i sist nämnda: vakant
SFIS Sydsverige (fr o m årsmötet 2019)
Ordförande: Maria Ohlsson
Vice ordförande: Karin Sandqvist (nyval)
Kassör och firmatecknare: Inga-Lill Blomkvist
Sekreterare: Jenny Hallström (nyval)
Ledamot: Linda Grandsjö (omval)
Revisor: Elin Thunell
Revisorssuppleant: Cajsa Andersson
Valberedning: Maria Johnsson
Suppleant: vakant
Styrelse, revisor och valberedning valda på årsmötet 2019, riksföreningen
Styrelsen
Ordförande: Elisabeth Hammam Lie (Stockholm)
Vice ordförande: Nina Bloch (tidigare Syd, Stockholm)
Ledamot: Anna Carla Pecorella (Väst)
Ledamot: Marco Schirone (Väst)
Ledamot: Johannes Wagner (Väst)
Ledamot: Pernilla Andersson (Mellansverige)
Ledamot: Marlene Franzén (Norr)
Revisor:
Ordinarie: Marcus Karlsson
Suppleant: Ylva Rosell
Valberedning: Moniqa Norrgård (Stockholm) valdes att ingå i valberedningen. Övriga
lokalavdelningar saknade nomineringar.
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 2019-2020
har bestått av:
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Elisabeth Hammam Lie
Ordförande

Nina Bloch
Vice ordförande

Pernilla Andersson
Ledamot

Marlene Franzén
Ledamot

Anna Carla Pecorella
Ledamot

Marco Schirone
Ledamot

Johannes Wagner
Ledamot

SFIS Verksamhetsberättelse 2019

