Protokoll för Svensk förening för informationsspecialister, lokalavdelningen i
Norrlands årsmöte den 17:e mars 2009 i Umeå
Helen Hed hälsade alla välkomna till årsmötet.
§ 1. Sittande ordförande, Helen Hed, öppnade mötet.
§ 2. Kallelse har skett i behörig ordning.
§ 3. Helen Hed valdes till ordförande för mötet.
§ 4. Lena Björkman valdes till sekreterare för mötet.
§ 5. Gabriel Runeby valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 6. Ordföranden redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse för 2008, vilken godkändes den och lades till handlingarna.
§ 7. Revisionsrapport och kassarapport för 2008 föredrogs och lades till handlingarna.
§ 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 9. Fråga om lokalavdelningens verksamhet 2009. Mötet beslutade att ingen höstkurs ska genomföras under 2009.
§ 10. Fastställande av inkomst och utgiftsstat. Avdelningens tillgångar redovisades.
§ 11. Ordförande. Helen Hed är sedan tidigare vald för perioden 2008-2009.
§ 12. Val av övriga styrelseledamöter. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag omval av Ingela Ahlmer och Sonja Viklund
samt nyval av Gabriel Runeby och Anja Säker för perioden 2009-2010. Student-representanter under 2009 är Joakim
Pasma och Saasha Metsärantala. Styrelsen ska under hösten 2009 välja in en nybörjarstudent från BIV.
§ 13. Till revisorer omvaldes Bodil Jacobsson, Östersund och Birgitta Ekman, Mittuniversitetet Sundsvall, enligt valberedningens
förslag.
§ 14. Val av revisorsuppleant. Anders Brännström, Luleå, omvaldes till revisorsuppleant.
§ 15. a. Till valberedning omvaldes Lotta Frank, Luleå och Berit Renström, Umeå (sammankallande) och nyvaldes Lars Iselid,
Umeå. Mötet beslutade att dessa föreslår nya representanter i valberedningen för Luleå och Sundsvall. Beslut om nya
representanter i valberedningen kan sedan tas vid föreningsmöte per capsulam.
b. Till lokalavdelningens representant i valberedningen till den centrala styrelsen för Svensk förening för
informationsspecialister valdes Helen Hed. Posten som suppleant lämnades vakant. Gabriel Runeby ställer sig till
förfogande ett år till som representant i den centrala styrelsen.
§ 16. Årsmötet avslutas och ordföranden tackades med en glasängel.
Vid protokollet

Lena Björkman, sekreterare
Justeras:

Helen Hed, ordförande

Gabriel Runeby

