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Närvarande: Arne Fryksén, Ulrika Gustafsson, Håkan Gustavson, Anita Kutzner,
Eva Lindelöw Sjöö, Susanne Strangert
Adjungerad Cristina Wahlström, Uppsala stadsarkiv
Frånvarande 11 januari: Håkan Gustavson.

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

§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§ 4. Ekonomisk rapport
Susanne redogjorde för det ekonomiska läget. Resultatet för år 2000 visar ett underskott på nära
50.000 kr. Orsakerna till underskottet kommer att kommenteras av Arne och Susanne.

Elisabeth Holmstrand har, den 8 november 2000, fått bekräftelse från Nordbanken rörande placerat
kapital, 50.000 kr, i Nordbankens blandfond Futura.

§ 5. Sekreteraren har ordet.
Inga inkomna skrivelser, inga ansökningar om bidrag eller stipendier har inkommit sedan senaste
styrelsemötet.

§ 6 Uppsala 2001
Tillsammans med Cristina Wahlström, Uppsala stadsarkiv gjordes en avstämning rörande läget inför
konferensen 2001. Programmet är i princip färdigt. Inbjudan går ut i vecka 6.

Med hänvisning till tidigare beslut, § 6, 23-24 oktober, beslutades att göra avsteg från principen att
kostnader för konferensen ska täckas av intäkterna från konferensdeltagarna. 25.000 kr kommer att
lämnas som bidrag till kostnader för tryckning av konferensrapporten för år 2001. Anledningen är att
säkra framställningen av 2001 års konferensrapport. Utgiften ingår i konferensbudgeten för år 2001.

Styrelsen godkände konferensbudgeten. ( Bil § 6)

§ 7. Konferensrapporter
1999
Susanne har ett löfte från Rolf Hagstedt, stadsarkivarie i Stockholm, att bekosta 1999 års rapport som
CD-skiva.

2000
Alla texter är redigerade och klara och finns nu för sammanställning på Västerås stads informations-
byrå.

2001
Årets konferensvärdar står för framtagningen av rapporten. Falk kommer att bekosta tryckning och
distribution av årets jubileumsrapport.

§ 8. Remiss från STG
Falk har fått en remiss att besvara från STG. Den har nummer 2321 och rubriken "Terminologi-
standard och dokumentation" och utarbetats inom kommittén ISO/TC46. Det är förslag till en
internationell standard inom verksamhetsområdena arkiv, bibliotek och museer. Avsikten är att sedan
den internationella standarden godkänts också göra den till svensk standard.

Arne och Anita har i uppdrag att besvara remissen. Inom styrelsen ställde vi oss positiva till förslaget
om terminologistandard. Eftersom förslaget är oerhört detaljerat och i princip färdigt, beslutades att
Falk tillstyrker utan kommentarer.
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§ 9. Årsmötet
Förslag från Anita presenterades angående ändring av falkkonferensernas upplägg och inriktning.
Förslaget godkändes och ska redigeras som proposition. Den ska skickas med kallelsen till årsmötet.

§ 10 Folder
Styrelsen diskuterade Håkans förslag till textinnehåll i Falks kommande informationsfolder. Beslutades
att den ska vara färdig för tryckning senast sista februari.

§ 11. Hemsidan
Beslutades att Håkan och Ulrika tillsvidare kvarstår som ansvariga för hemsidan.

§ 12. Rapporter
Avtal med EST AB
Falk har slutit skriftligt avtal med Ekonomi- och sekreterartjänst AB (EST AB) rörande bokföring och
medlemsregistrering. (Bil § 12a)

SASS
Anita, som representerar FALK i SASS arbetsgrupp "Arkivvecka" redogjorde för arbetsfördelning och
planering av densamma.

Diskuterade möjligheten att höra efter om några av våra medlemmar vill representera Falk inom de
olika arbetsgrupperna inom SASS.

§ 13 Mötet avslutas
Arne avslutade mötet. Nästa möte blir i maj i Stockholm.

Vid protokollet Justeras
Eva Lindelöw Sjöö Arne Fryksén
Sekreterare Ordförande


