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Medlemmar
Vid årsskiftet 2006/2007 var antalet medlemmar cirka 80.

Årsmötet
SFIS Norrs årsmöte hölls i Sundsvall 23 mars 2006. I anslutning till årsmötet ordnades ett
program em den 23 mars och fm den 24 mars. Mötet hölls i Sundsvalls sjukhusbibliotek. På
kvällen den 23 bjöds medlemmarna på en buffé som avåts i universitetsbiblioteket i Åkroken.
Tolv medlemmar deltog i årsmötet och arrangemangen 14-15 mars.

Utöver årsmötet innehöll programmet följande punkter:
Vi gjorde två studiebesök på torsdagen. Först besökte vi Emhart Glass; verkstadsindustri i
centrala Sundsvall som producerar maskiner som gör flaskor och burkar av glas i ett rasande
tempo. Mycket intressant att se. Fotomuseet Sundsvall, tidigare Bildens Hus, med entusiastisk
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personal och ganska så fantastisk samling av kameror blev en oväntat intensiv upplevelse. I
alldeles för små lokaler härbärgeras en skatt. På fredagen lyssnade vi till två föredrag. Först
ett av arkitekten Anders Nyqvist, som är känd för sitt miljö- och hälsotänkande. Han har bland
annat ritat Green Zone i Umeå och en skola. Ett föredrag om kroppens behov av motion
avslutade programmet.

Höstkurs 26-27 oktober 2006
2006 hölls höstkursen som vanligt i Umeå i Medicinska bibliotekets undervisningsrum.
Kursen pågick från lunch den 26:e till lunch den 27:e och hade rubriken ”Tillgängliggörande
teknik: Web 2.0, Podcast, mm.”. Kostnaden för kursen var 500 kronor för medlem och 1 000
kronor för icke-medlem. I kursen deltog ca 18 personer. Kursen hade följande inslag:
”Webb 2.0 konkretiseras på Umeå stadsbiblioteks nya webbplats”, Lars Eriksson, Umeå
stadsbibliotek. ”RARA böcker på nätet”, Anna Svärd Bergström och Lars-Åke Persson, Umeå
UB, berättar om digitaliseringsprojektet. ”Podcast och undervisning”, Per Andersson Inst. för
Pedagogik Umeå universitet. ”Komplexa nätverk”, Andreas Grönlund, fysiker, Umeå Plant
Science Center. ”Bibliometri”, Prof. Olle Persson, Inst för Sociologi Umeå universitet.
”Work-shop: Vad är Podcast?, Hur hittar man Podcast?”, Sofia Pemer och Lars Iselid,
Medicinska biblioteket Umeå. Kursen avslutades med ”Forskare och forskning i
populärkulturen”, Kjell Jonsson, idéhistoriker och ÖB vid Umeå UB.

Deltagande i föreningen centralt
Helen Hed och Gabriel Runeby deltog den 23-24 januari 2006 i SFIS planeringsdag som i år
utökats lite och förlagts till Sunnersta herrgård, Uppsala. Deltog gjorde föreningens styrelse
och lokalavdelningarnas ordföranden.
Lars Iselid är ledamot i nämnden för IoK och deltar i utformningen av en ny webbplats för
föreningen.
Gabriel Runeby – ledamot av SFIS centrala styrelse.

Styrelsen
Har under verksamhetsåret haft 7 möten, vilket är rekord; 13/6-06 (fysiskt), 12/9-06 (telefon),
18/9-06 (telefon) 9/10-06 (telefon), 6/12-06 (PPs chat), 18/12-06 (PPs chat), 24/1-07 (fysiskt).
Eftersom det blir långa resvägar och många restimmar för den som är med i styrelsen och inte
bor i Umeå så har vi under året gjort några försök med alternativa mötesformer.
Marratech – fungerar inte så bra för oss pga brandväggar och ibland även förbud att installera
extra programvara på datorer på jobbet. Vill vi använda denna programvara så måste vi
förlägga våra virtuella möten till kvällstid då styrelsemedlemmarna kan delta från egen dator
hemma. De tre telefonmötena motsvarar egentligen ett vanligt möte eftersom mycket tid gick
åt till att lista ut vad som fungerar och vad som inte fungerar. Telefon – är ett pålitligt
redskap. Men skall man ha telefonkonferens så gäller det att någon kommer ihåg att boka en.
Chat i PingPong – fungerar rätt bra. Det finns säkert ännu bättre chattar än denna och vi
kommer säkert att prova åtminstone en till.

För styrelsen, den 12 mars 2007

Helen Hed, ordf, Norrlands lokalavd.ordförande
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