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Medlemmar
Vid årsskiftet 2008/2009 var antalet medlemmar cirka 100.
Årsmötet
SFIS årsmöte hölls i Luleå den 6 mars 2008. I anslutning till årsmötet anordnades ett program
eftermiddagen den 6 mars och förmiddagen den 7 mars. Mötet hölls på Luleå universitetsbiblioteks
lokaler. På kvällen gemensam middag på restaurang Zan.
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Utöver årsmötet innehöll programmet följande punkter:
Cecilia Falk och Lotta Frank berättade om Bologniseringen av bibliotekets undervisning.
Birgitta Emmoth berättade om nyheter på e-boksfronten.
Ylva Sköld informerade om deras publikationsdatabas.
Efter årsmötesförhandlingarna fick vi en bra visning av Kulturens hus inne i Luleå.
Fredagen inleddes med att Överbibliotekarien vid Luleå universitetsbibliotek, Terje Höiseth, höll ett
föredrag om ämnesbibliotekarier (fagbibliotekarier).
Det hela avslutades med ett mycket intressant studiebesök på MEFOS, Metallurgical Research
Institute AB, http://www.mefos.se/ .
Stort tack till våra medlemmar i Luleå som ordnade ett så intressant program åt oss.

Höstkurs 2008
Det fanns flera skäl till att höstkursen 2008 blev inställd. Men det viktigaste var att flera av
styrelsemedlemmarna som varande anställda på Umeå universitetsbibliotek var fullt upptagna av
den omorganisation som genomfördes på UB.
Deltagande i föreningen centralt
Gabriel Runeby deltog i planeringsdagen den 5-6 februari -08. 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 2 fysiska styrelsemöten. Mycket av styrelsens kontakter har under året skötts via
e-post. Det har varit svårt att hitta bra dagar och tider för styrelsen att ha sina möten på. Möten har
hållits den 8/2 (fysiskt) och den 21/4 (fysiskt).

För styrelsen, den 16 mars 2009

Helen Hed, ordf, SFIS, lokalavdelning Norrland
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