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Medlemmar
Vid årsskiftet 2007/2008 var antalet medlemmar cirka 90.
Årsmötet
SFIS årsmöte hölls i Kiruna den 15 mars 2007. I anslutning till årsmötet anordnades ett program em
den 15 mars och fm den 16 mars. Mötet hölls i IRF:s lokaler. På kvällen bjöds medlemmarna på
middag i Institutet för rymdfysiks restaurang. 10 medlemmar deltog i arrangemanget.
Utöver årsmötet innehöll programmet följande punkter:
Besök på Institutionen för Rymdfysik (IRF) med presentation av verksamheten och rundvandring
samt ett fantastiskt bildspel om norrsken. Vi besökte raketbasen Esrange där vi utom att vi fick höra
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en hel del om deras verksamhet också fick se ett antal olika raketuppskjutningsramper och deras
lokaler. En titt på Ishotellet i Jukkasjärvi som för året hade en hel del utsmyckningar med Linnéanknytning ingick också. Slutligen besökte vi även LKAB:s gruva, en resa med buss till cirka 450 meter
ner under jord där vi dels fick höra om gruvans historia och framtid samt besöka gruvmuseet. Den
som vill kan ta del av en längre beskrivning på föreningens webbplats.
Medlemsrekrytering
Den 17 september var Helen Hed inbjuden att presentera SFIS för Bibliotekariestudenter vid Umeå
universitet. Detta, i kombination med 50-lappen – den medlemsrekryteringsdrive som togs fram
centralt – resulterade i flera nya medlemmar i vår lokalförening samt två studentrepresentanter i
lokalföreningens styrelse.
Höstkursen 18-19 oktober 2007 – ”Biblioteket en annan värld”
Höstkursen hölls som vanligt i Medicinska Bibliotekets undervisningsrum. Antalet deltagare var 15?.
Programmet var som vanligt lagt från lunch till lunch. Kursen hade följande inslag: ”Homo zappiens”
Karina sjögren, Umeå; ”Second life” Jim Barett, doktorand vid institutionen för moderna språk, Umeå
universitet; ”Välja publiceringgssystem – för sökbarhet och öppenhet” Nikke Lindqvist,
sökbarhetskonsult och bloggare på Nikke’s index (http://www.lindqvist.com/b/om-nikke-lindqvist) ;
”Mobil sökning och PDA”, workshop med Lars Iselid; ”Marknadsföring av bibliotek” Gunni Öberg,
Umeå UB; ”Intressanta böcker” samtal om några böcker lett av Helen Hed, Umeå UB.
I samband med middagen den 18/10 deltog Tor Lundmark med sång och läsning av egna dikter.
Deltagande i föreningen centralt
Helen Hed och Gabriel Runeby deltog i planeringsdagen den 29/1-07.
Gabriel Runeby är ledamot i SFIS centrala styrelse.
Lars Iselid är ledamot i nämnden för IoK.
Marika Lundqvist och Lars Iselid ingår i SFIS webbgrupp.
Lena Björkman är webbredaktör för SFIS lokalförening Norrland.
Styrelsen
Har under året haft något färre fysiska styrelsemöten än föregående år. Då resorna för tre av
styrelsemedlemmarna blir långa har vi fortsatt att använda möjligheten att sammanträda via chatt i
PingPong, vilket fungerar bra. Det har dock ändå varit svårt att hitta bra dagar och tider för styrelsen
att ha sina möten på. Möten har hållits 31/5 (fysiskt), 28/8 (fysiskt), 11/10 (per capsulam), 1/11
(chat), 30/11 (chat).
För styrelsen, den 5 mars 2008

Helen Hed, ordf, SFIS, lokalavdelning Norrland
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