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Närvarande: Arne Fryksén, Anita Kutzner, Klas-Erik Karlsson, Eva Lindelöw
Sjöö, Susanne Strangert, Mats Nafsund (konferensutskottet), Michael Frankius
(konferensutskottet).
Frånvarande: Elizabeth Johansson

§ 1. Sammanträdet öppnas.
Ordförande Arne Fryksén hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 3. Föregående protokoll.
Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

Protokoll från möte 1999-05-25 justerades.  Antecknades att ett beslut av förbiseende inte intagits i
protokollet nämligen att ordföranden på styrelsens vägnar skulle tillskriva Industrihuset respektive
Sjösidans restaurant i Stockholm angående en viss prisdiskussion i samband med konferensplaneringen.

§ 4. Konferens FALK 2000.
Anita redogör för konferensutskottets planering.  Aros Kongresscenter kommer att ordna det
praktiska runt konferensen. Mats Nafsund redovisar beräknade kostnader för Aros Kongresscenter
under konferensdagarna samt kostnader för ”Kvällen föreprogrammet” och middagen på Tidö slott
(Bilaga 1). Klas-Erik Karlsson redogör för konferensprogrammet som i år har temat ”Digital tillgäng-
lighet”.
Inbjudan till konferensen ska skickas ut senast sista veckan i februari.

§ 5. Årsmöte 2000.
Möteshandlingarna för årets årsmöte ska bestå av verksamhetsberättelse, en ekonomisk redogörelse
bestående av en balans- och resultaträkning för 1999 samt styrelsens förslag till stadgeändringar.

§ 6. Krav på stadgeändringar med hänsyn till styrelsearbetet.
Arne hade lämnat förslag till stadgeändringar som han menar behöver hyfsas ytterligare i fråga om 4 §
”Organisation”. Han återkommer med färdigt förslag som skall distribueras till samtliga i styrelsen i
god tid före utskick av kallelse till årsmötet.

§ 7. Uppdatering av medlemsregistret och informationsbroschyr (lista per dec 1999)
Ärendet bordlades då Elizabeth Johansson som skulle svara för ärendet var frånvarande.

§ 8. Inrättande av reservfond.
Vi uppdrar åt Elisabeth Holmstrand att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för oss som
ideell förening att placera pengar. Reservfonden ska ses som skydd för styrelsen vid ekonomiska
bakslag. Minst 100.000 kr föreslås utgöra startkapital vid placeringen.

§ 9 Bidrag till nätverk.
Inga ansökningar har inkommit.

§ 10. Principer för attestering av reseräkningar.
Susanne har undersökt vilka regler som gäller för reseersättning hos ideella föreningar. Riksskatte-
verkets regler delades ut. Beslut i frågan bordlades.

§ 11. Medlemsavgift till Svensk Arkivtidskrift för 2000.
FALK ska betala för de betalande medlemmar som fanns registrerade i december 1999. Vid denna
tidpunkt fanns 228 betalande medlemmar. FALK skall för år 2000 betala en fast avgift på 12.000 kr
och en rörlig avgift på 228 x 15= 3.420 kr eller totalt 15.920 kr.  Avgiften skall erläggas före 1 mars.

§ 12. Ombud till Svensk Arkivtidskrift för 2000
Till ombud för FALK vid Föreningen Svensk Arkivtidskrifts årsmöte den 8 mars utsågs Eva och
Susanne. Arne avgår då som styrelseledamot och Eva föreslås ersätta honom.
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§ 13. Falks hemsida.
Till webbansvarig utsågs Klas-Erik Karlsson.

§ 14. Avtal rörande hemsidan.
Klas-Erik har lämnat underlag till avtalsförslag. I avtalet specificeras ansvarsfördelningen mellan Klas-
Erik Karlsson och styrelsen för FALK. Till huvudredaktör och ansvarig utgivare utsågs Arne Fryksén.

§ 15. Forum för gemensamma policyfrågor.
Bordlades tillsvidare då Anita inte ansåg att hon från övriga föreningar fått något gehör för att disku-
tera gemensamma policyfrågor.

§ 16.FALKs engagemang i SASS ledningsgrupp – bl a rapport om överblivna medel från
Stiftelsen Framtidens Kultur.

Anita redogör. Det finns inom SASS åtskilliga goda idéer enligt bilaga 2.
Vad man ska göra för överblivna medel från 1999 års bidrag från Framtidens Kultur är ännu inte
bestämt.

§ 17. Nordisk konferens 2001.
Efter vädjan från Margareta Linday prövades vårt tidigare beslut om att inte delta. Vi enades om att stå
fast vid tidigare beslut. (se även § 17 protokoll 9-10 september)

§ 18. FALKs arkiv.
Falks arkiv blir tillsvidare kvar på Stockholms stadsarkiv då Susanne Strangert sedan årsskiftet arbetar där.

§ 19.Remissvar rörande ”Allmänna råd om bevarande och gallring för den kommunala
social tjänsten m m”.

Arne redogör för svar från FALK. Bl a har synpunkter inhämtats från tjänstemän inom Helsingborgs
stad. Remissvaret kommer att bearbetas ytterligare.

§ 20. Gemensamt möte med styrelsen för norska KAF?
Frågan bordlades till hösten.

§ 21. Rapport rörande Klas-Eriks deltagande i KAF:s seminarium i Bergen den 30 september 1999.
Konferensens tema var ”Elektronisk revolusjon for arkivene-men hvordan sikre det digitale arkivet fra
arkivdanningen og til evig tid?

Klas-Erik berättade att konferensen var givande och att norrmännen ligger långt framme när det gäller
digital lagring och att tillgängliggöra informationen. Detta märks inte minst av den anledningen att man i
Norge enats om en gemensam standard (NOARK) som antagits av både staten och kommunerna.

§ 22. Inbjudan till Nordiska Arkivdagar.
Samtliga medlemmar har erhållit information om de Nordiska Arkivdagarna i Århus dels genom
Falkpostens sista nummer och dels genom information på hemsidan.

§ 23. Övriga frågor
1. Avtal med Elisabeth Holmstrand
Förslag från Arne och Elisabeth Holmstrand som lämnades till Susanne för att formuleras och anpassas
till FALK. Förslaget bygger på ett avtalsförslag rörande Elisabeths eventuella uppdrag åt Svensk Arkiv-
tidskrift.

2. Bidrag från Nordiska rådet och KK-stiftelsen.
Klas-Erik undersöker möjligheterna att ansöka om pengar till årets konferens från KK-stiftelsen och
Nordiska rådet.

§ 24. Mötet avslutas.
Arne avslutade mötet och tackade värden, Mats Nafsund för två fina dagar i Västerås.

Vid protokollet Justeras
Eva Lindelöw Sjöö Arne Fryksén


