
Referat af generalforsamling i Faggruppen for Samfund, Medicin og Sundhed d. 7. maj 2021 

Generalforsamlingen blev afholdt online på Teams. Der var tilmeldt 17 personer inkl. Tine Segel, Forbundet 
Kultur og Informations formand og Gitte Andersen, kontaktperson for hovedbestyrelsen i FKI. 

Dagsorden: 
Kl. 13-13.30 - Generalforsamling  
 
1. Valg af dirigent og referent  
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår  
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent  
5. Valg af bestyrelse  
Jette Meelby og Anne Nørgaard-Pedersen er på valg og vil gerne genopstille. Nye kandidater opfordres til at stille op 
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
8. Evt. valg af stemmeudvalg 
9. Evt. 
Kl. 13.30-14.30 - Opfølgningsrunde for alle deltagere: Hvordan går det på dit bibliotek, og hvordan er det sidste år gået?  
 

Medlem af bestyrelsen Jette Meelby bød velkommen, og deltagerne præsenterede sig. 

Pkt. 1. Helle Rasmussen var dirigent, Anne Nørgaard-Pedersen referent. 

Pkt. 2. Beretning for SMS april 2019 - april 2021 blev fremlagt af Elsebeth Alstrup:  

Bestyrelsen har i den forløbne periode bestået af Karine Korsgaard (kasserer), Elsebeth Alstrup (sekretær: 
dagsordener og referater fra bestyrelsesmøder og medlemsmøder), Jette Meelby (repræsentant i FKI), 
Helle Rasmussen (supplerende repræsentant i FKI), Anne Nørgaard-Pedersen (varetager medlemslisten og 
kontakt vedr. tilmeldte/afmeldte med FKI). Bestyrelsen har været konstitueret med kollektivt formandskab.  

Medlemstallet i SMS maj 2021 er 58 personer.   

Siden sidste generalforsamling er kun afholdt et ordinært medlemsmøde: d. 25. nov. 2019. David 
Westergaard fra KU fortalte om forskningsprojekter indenfor text-mining, og derefter var der besøg på 
Wiley for at høre om forlagsarbejdet dér.  Der afsluttedes med fælles spisning på italiensk restaurant. 

Et yderligere faggruppemøde har været fastlagt inkl. tilmelding, men det måtte aflyses pga. covid-
nedlukningen. Vi håber at kunne afholde det til efteråret i tillempet form. 

Der er afholdt et par fysiske bestyrelsesmøder i perioden samt flere online-møder og udveksling af mails, 
bl.a. om idéer til emner til kommende møder, fx besøg af/kursus ved Andrew Booth fra School of Health 
and Related Research, Sheffield University, en studietur i DK, evt. med overnatning samt et møde om ”den 
gode historie” fra vores hverdag ude omkring i de forskellige institutioner, hvor vi arbejder. Desuden forslag 
om at arrangere fælles deltagelse i kurser i Norge eller Sverige.  

SMS’ bestyrelse sendte d. 3. 2. 2020 en mail til formand for Danske Fag-, Forsknings- og 
Uddannelsesbiblioteker Bertil Dorch affødt af en diskussion på bestyrelsesmødet d. 25. 11. om Alma-
systemet - og hertil knyttede bibliotekers - dårlige eller manglende funktioner i forhold til at opretholde det 
samarbejdende biblioteksvæsen. Bertil Dorchs svar var, at mange biblioteker har været påvirkede af 
problemet, og at DFFU ville tage det op på deres næste bestyrelsesmøde. 



Pkt. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående kalenderår: 

Kasserer Karine Korsgaard fremlagde regnskabet for de sidste to år, og det blev godkendt af SMS’ revisorer 
Tove Svendsen og Birgitte Holm Petersen (hidtil suppleant, tiltrådt som revisor efter Anni Friis’ 
pensionering). Regnskabet vedlægges som bilag. 

Pkt. 4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag om kontingent: 

Der er ikke fastlagt poster på budgettet for den kommende periode. Det nuværende kontingent på 204 kr. 
årligt fastholdes, og opkrævning sker fortsat sammen med FKI-medlemskontingentet. 

Pkt. 5. Valg af bestyrelse: 

Jette Meelby og Anne Nørgaard-Pedersen var på valg og ville gerne fortsætte i bestyrelsen. Nye 
medlemmer opfordredes til at melde sig. Da ingen meldte sig, fortsætter den hidtidige bestyrelse uændret. 

Pkt. 6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: 

De to revisorer Tove Svendsen, Medicinsk Bibliotek, Rigshospitalet og Birgitte Holm Petersen, 
Sundhedsstyrelsen fortsætter. Som revisorsuppleant tiltrådte Janne Vendt, Cochrane. 

Pkt. 7. Evt. valg af stemmeudvalg: 

Ikke nødvendigt. 

Pkt. 8. Evt.: 

Intet til eventuelt. 

Derefter ”bordet rundt” opfølgningsrunde: Hvordan går det i dit bibliotek/med dine jobfunktioner, og 
hvordan er specielt det sidste år gået?  

Alle deltagere fortalte om situationen på arbejdspladsen generelt samt specielt, hvordan det er forløbet 
under covid med hel eller delvis nedlukning med meget hjemmearbejde.  

De fleste på nær nogle få har arbejdet mest hjemme det sidste års tid, hvilket har givet både fordele og 
ulemper. Især nævntes muligheden for fordybelse på hjemmearbejdspladsen samt erfaringer med udvikling 
af onlinevejledning, -undervisning og webinarer. Systemskifter efter udfasning af Aleph-systemet og ophør 
af kontrakter om system var også gennemgående ved flere af de deltagendes biblioteker. Desuden har det 
voldt problemer med muligheder for fjernlån i forbindelse med den lange overgangfase til Alma ved Det 
Kgl. Bibliotek og tilknyttede biblioteker samtidig med nedlukninger. 

Tine Segel talte om emner, som hun har bidt mærke i og som kunne være udviklingstemaer i forbindelse 
med og i samarbejde med forbundet, fx hjælp med kommunikationsstrategier og synlighed i organisationer, 
- hjemmearbejdspladser, - udarbejdelse og deling af videoer og webinarer. 

Den 21. maj 2021 / Anne Nørgaard-Pedersen 

 


