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Medlemmar
Vid årsskiftet 2005/2006 var antalet medlemmar 85, vilket är en fler än vid föregående
årsskifte.

Årsmötet
SFIS Norrs årsmöte hölls i Skellefteå 14 mars 2005.
I anslutning till årsmötet ordnades ett program em den 14 mars och fm den 15 mars. Mötet
hölls i Skeriabiblioteket på Skeriaområdet. På kvällen den 14 bjöds medlemmarna på en buffé
som avåts i ett av grupprummen i biblioteket.
Tolv medlemmar deltog i årsmötet och arrangemangen 14-15 mars.
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Utöver årsmötet innehöll programmet följande punkter:
Visning av Skeribi (biblioteket) – Catrin Andersson, biliotekarie
Föredrag om marknadsföring – Robert Lindberg, flygplatschef
Guidad tur i Anna Nordlandermuseet
Besök i Nordiska scenografiskolans studio – x
Information om Skeria och dess utveckling – Eva Lindberg, chef för Skeria utveckling
Information om datorspelsutbildningen – Arash Vahdat

Höstkurs 10-11 november 2005
2005 hölls höstkursen som vanligt i Umeå i Medicinska bibliotekets undervisningsrum.
Kursen pågick från lunch den 10:e till lunch den 11:e och hade rubriken ”Våga blogga & nya
ingångar till gamla resurser” Kostnaden för kursen var 500 kronor för medlem och 850 kronor
för icke-medlem. I kursen deltog 15 personer.
Kursen hade följande inslag:
Först en hel eftermiddag med rubriken ”Lär dig blogga” där Stephanie Hendrick, Moderna
språk, Umeå universitet, lärde oss blogga.
”Librisportalen” – Mats Almkvist berättade om den nya Libris-portalen.
”Open access versus Big deal” – Helen Hed sammanfattade vad som hänt på marknaden för
vetenskaplig publicering.
”Kritisk granskning av Scopus, Web of Science och Google Scholar” – Lars Iselid
(Internetbrus) gav oss intressant information om hur dessa tre söktjänster/informationstjänster
står sig relativt varandra.

Deltagande i föreningen centralt
Siv Boman deltog de 31 januari 2005 i planeringsdagen i Stockholm med föreningens styrelse
och lokalavdelningsordföranden.
Lars Iselid är ledamot i nämnden för I o K och deltar i utformningen av en ny webbplats för
föreningen.

Styrelsen
Har under verksamhetsåret haft tre möten, alla förlagda till Umeå UB; 14/2, 16/5 samt 12/9.

För styrelsen, den 15 mars 2006

Helen Hed
ordförande
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