
Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun, FALK

Styrelseprotokoll nr 2 • 6-7 september 2000 • Örebro

Närvarande: Arne Fryksén, Håkan Gustavson, Ulrika Gustafsson, Anita Kutzner,
Eva Lindelöw Sjöö, Susanne Strangert

§ 1. Mötet öppnas
Arne öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§ 4. Uppdatering av medlemsregister
En anpassning till stadgarna § 3 rörande medlemsavgift föranledde en korrigering av tidigare beslut,
(§ 4 styrelseprotokoll från den 3-4 maj-2000). Enligt stadgarna anses medlem, som inte betalat
medlemsavgift senast vid utgången av februari månad, ha begärt sitt utträde ur föreningen. Uppgifter
om dessa medlemmar ska föras över i en avställningsfil eller historikfil. Uppgifterna finns kvar i
historikfilen i 3 år för att därefter gallras. Om medlem begär utträde ur föreningen och önskar få
uppgifter om sin person raderade ska detta ske omgående.

§ 5. Marknadsföring
Beslutades att ny broschyr behövs och att densamma ska ha en profil eller röd tråd som understry-
ker arkivens betydelse som lokal resurs.

Beslutades att Håkan ser över möjligheterna till att få hjälp med layout och vilka tryckkostnader vi får
räkna med.

Beslutades att inför vårt 25-årsjubileum och som ett första steg till en större spridning av information
om FALK, ska en ny broschyr distribueras till samtliga kommuner, landsting, vissa bibliotek samt
utbildningsplatser med arkivutbildning.

§ 6. Ekonomiskt läge
Inbetalda medlemsavgifter t o m 2000-08-31 är totalt 51.575 kr, vilket betyder 344 medlemmar.

Medlemsavgift för år 2000 till Svensk Arkivtidskrift 15.420 kr

Susanne redogjorde för utfallet av FALK-konferensen 2000 i Västerås . (bil §6)

Beslutades att uppdra åt Klas-Erik Karlsson att kräva betalning av de 8 deltagare som ännu inte har
betalat konferensavgiften. 1 deltagare med laga förfall betalar 500:-.

Beslutades att Susanne begär kontoutdrag på samtliga konton per september som distribueras till
samtliga styrelseledamöter.

Beslutades att istället för 100.000 kr enligt beslut §7 den 3-4 maj, så avsätts till reservfonden 50.000
kr. Detta med hänsyn till det ekonomiska läget och att vi nästa år firar 25 år.

Uppdrogs åt kassören att tillsammans med Elisabeth H verkställa beslutet.

§7.  Arbetsfördelning inom styrelsen
Remisser
Arbetsåret delas upp kvartalsvis enligt följande;
4/2000 - Håkan och Ulrika
1/2001 - Anita och Arne

Utländska kontakter och besök.
Eva samordnar kontakterna.

Representation i olika externa arbetsgrupper
Info-tek red: Eva hör efter med Inger Johansson och hennes uppdrag i gruppen. Håkan är beredd att
eventuellt efterträda Inger.
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NAD-rådet: Eva kontrollerar med Martin Bjersby, Riksarkivet om FALK har en representant här.

SASS: Susanne och Anita kvarstår som representanter för FALK.

Medlemsregister
Beslutades att Ulrika Gustafsson tar kontakt med Elisabeth Holmstrand, EST AB för att diskutera
rutinerna kring medlemsregistret. Avtalet med EST AB ska tydligt visa EST AB:s åtaganden rörande
medlemsregistret.

Innehåll i Webbsidan.
Arbetsåret delas upp kvartalsvis enligt följande;
4/2000 - Håkan och Ulrika
1/2001 - Anita och Arne

Övrigt
Sekreterarens adress blir också föreningens adress.
Samtliga medlemsuppgifter lämnas till EST AB.
Samtliga fakturor lämnas till kassören.

§ 8. Ekonomiska åtaganden med hänsyn till inbjudna gäster från andra arkivföreningar
Förslag till praxis;
En inbjuden gäst per systerförening i Danmark, Finland, Norge och Island
FALK står för konferensavgift, kost och logi. Resekostnader får respektive förening bekosta.

Susanne undersöker i tidigare protokoll om här finns något beslut. I annat fall får föreslagen praxis gälla.

§ 9. Avtal
Susanne och Ulrika färdigställer avtalet med EST AB.

Eva och Arne upprättar avtal rörande Webbsidan med Klas-Erik Karlsson.

§ 10. FALK 2001 i Uppsala
Anita och Ulrika bildar konferensutskott tillsammans med representanter för värdstaden.

Anita redogör för ett möte som hon haft med Christina Wahlström i Uppsala den 25 augusti. Konfe-
renslokal är bokad 30-31 maj 2001 i Uppsala Folkets Hus.

Anita föreslår att vi tar in anbud från ett antal konferensbyråer som kan hålla i bokningar etc.

Programinnehållet är ännu inte spikat men idéer finns. Alla ledamöter hjälper Ulrika och Anita med
förslag till föreläsare. Temat är demokrati, etik och arkiv med hänsyn till socialtjänst och hälso- och
sjukvård.

25-årsjubiléet kräver lite extra arrangemang och till det finns också idéer.

Anita gör en checklista rörande kostnader kring konferensen.

§ 11. Rapporter
SASS
Susanne redogjorde för det senaste inom SASS och bifogar rapport rörande idéseminariet i Näslingen
i april. (Bilaga § 11a )

ARK
Anita redogör för mötet med ARK:s ordförande Karin Åström. På mötet deltog också representanter
från NLA, AAS; FA och Svenska Arkivsamfundet.

SLA
Eva redogör för vistelsen i Danmark som representant för FALK på SLA:s årsmöte. (Bilaga § 11b)

§ 12.Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet och tackar Anita för två trevliga dagar i Örebro.

Vid protokollet Justeras
Eva Lindelöw Sjöö Arne Fryksén
Sekreterare Ordförande

http://www.falkarkiv.org/test/protokoll/Bilaga11b_SLA.pdf

