Lokalavdelningen i Stockholm

Verksamhetsberättelse 2019
Lokalavdelningen hade vid årsskiftet 2019/20: 107 medlemmar.
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019-20 bestått av:
Elisabeth Hammam Lie (ordförande), Nils Mårtensson (vice ordförande) [frånträdde under
året], Ingrid Andersson (kassör), Stieg Andersson, Eva Müller, och Moniqa Norrgård.
Styrelsen har under 2019 haft 5 protokollförda möten inklusive det konstituerande mötet
(januari, februari, april, september), samt ett öppet utan protokoll (december).
Däremellan har kontakt hållits via mail och sociala medier.
Under verksamhetsåret har Stockholms-avdelningen genomfört 4 medlemsevenemang
lokalt, inklusive årsmötet, som hölls på RISE, Research Institutes of Sweden i Kista, 13 mars
2019. Därtill arrangerade SFIS Stockholm nationella föreningens vårkonferens med
internationell keynote-föreläsare, deltagare från Svensk Nationell Datatjänst, SND och
verksamma inom området forskningsdata vid universitet, högskolor och myndigheter landet
runt (drygt 50 deltagare).
Lokalavdelningen får bidrag från SFIS nationella: 8000 kr/år.
Gällande aktiviteter: medlemmar bjuds in per mail och det annonseras på moderföreningens
hemsida: www.sfis.nu under Kalendarium, dets facebooksida och på lokalavdelningens
facebookgrupp (sök: ”SFIS Stockholm/Uppsala”), samt på Biblist. Det sistnämnda har
resulterat i att besökande från övriga landet kunnat ta del av lokala arrangemang.

Genomförda aktiviteter 2019
2019-12-09: Glögg & öppet styrelsemöte, KTH Biblioteket.
2019-11-19: Mittag-Leffler institutet (matematik). Danderyd.
2019-06-16: SFIS Vårkonferens. Forskningsdata - vem släppte in bibliotekarien i arkivet?!
KTH Biblioteket.
2019-06-13: SFIS (nationella föreningens årsmöte), KTH Biblioteket.
2019-04-04: Hur jobbar ett av Sveriges största universitetsbibliotek med att utveckla
informationsstrukturer och arbetssätt? Stockholms universitetsbibliotek.
2019-03-13: ÅRSMÖTE hos Rise, Research Institutes of Sweden, Kista.
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Det är av betydelse att framhäva sammanhang mellan de lokala avdelningarna och
moderföreningen och nyttan därav.
Lokalavdelningens ordförande, Elisabeth Hammam Lie valdes vid moderföreningens årsmöte
2019-06-13 ånyo till ordförande också i föreningens nationella styrelse.
Alla nya medlemmar önskas välkommen med mail från lokalföreningen där det samtidigt
pekas ut hur föreningens aktiviteter publiceras.

Stockholm, februari 2020

Elisabeth Hammam Lie
Ordförande

vakant
Vice ordförande

Ingrid Andersson
Kassör

Eva Müller

Stieg Andersson

Moniqa Norrgård
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