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Medlemmer
Blog
Gåhjemmøde om Det Mobile Liv efterår 2009
Temadag om Cloud Computing forår 2010
Deltagelse i fredagsbar på IVA - reklame for faggruppen
Temadag om Strategier for brugen af sociale medier
Deltagelse i Bibliotek.dk udvalg
Bestyrelsen

1. IT Faggruppen har pt 187 medlemmer.
2. Bloggen http://blog.it-faggruppen.dk/ har kørt videre i 2010 og 2011. Der har været nogle
indlæg på, men det har været svært at holde momentum i antallet. Et råd til den nye
bestyrelse kunne være, at trække kilder fra andre relevante blogs, så der hele tiden sker
noget på bloggen - også i perioder hvor der ikke er blog indlæg fra IT Faggruppen. En
anden idé kunne være, at bede IT Faggruppens medlemmer om at skrive på bloggen, så
det ikke kun er bestyrelsesmedlemmerne der blogger.
3. D. 7. oktober 2009 afholdte IT Faggruppen gåhjemmøde med titlen “Det Mobile Liv”. Der
var 14 deltagere til mødet, hvor Martin Brynskov holdte et inspirerende foredrag.
4. 15. marts 2010 blev der i DGI Byens konferencecenter afholdt temadagen “Biblioteket i
Skyen - temadag om Cloud Computing”. Oplægsholdere var Ellyssa Kroski (iLibrarian),
Henrik Dybdahl og Magnus Bay Jølner (Helvetikat), Carsten Jørgensen (Devoteam),
Martin Høegh Mortensen (IT- og Telestyrelsen). På temadagen deltog 36 interesserede
medlemmer. Efter temadagen blev faggruppens formand kontaktet af redaktøren på
fagbladet Revy, med henblik på at skrive en artikel til bladet om netop Cloud Computing,
på baggrund af temadagen. Artiklen kan findes her:
http://rauli.cbs.dk/index.php/revy/issue/view/380
5. IT-faggruppen deltog ved BF’s arrangement på IVA d. 29/10-2010, hvor de forskellige
faggrupper var inviteret til at stå i fredagsbaren i nogle timer og fortælle de studerende
om hvad faggrupperne kan tilbyde.
6. D. 9. maj 2011 afholdt IT Faggruppen temadagen “Strategier for brugen af sociale
medier” i Det Kongelige Bibliotek. Der var ca. 20 veloplagte deltagere og en række gode
oplægsholdere - Trine-Maria Kristensen (Hovedetpåbloggen.dk), Søren Madsen (CBS
Bibliotek), Sara Larsson og Daniella Brummer Pind (Gøteborg Stadsbibliotek) og Anders
Bjerre (Institut for Fremtidsforskning).
7. IT Faggruppen har gennem de sidste 2 år været repræsenteret i udvalget for
BIbliotek.dk ved Pernille Saul, Guldborgsund Bibliotekerne. Pernille er netop blevet
genvalgt i udvalget som repræsentant for IT Faggruppen.

8. Efter sidste generalforsamling var der ikke valgt nogen suppleant, derfor trådte Mimi
Dvorak ind som suppleant i begyndelsen af perioden. Bestyrelsen har herefter haft
samme bemanding de sidste 2 år.

