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Inledning
FALK:s ordförande Arne Fryksén öppnar årsmötet.

§ 1 Årsmötets behöriga utlysande och godkännande av föredragningslistan
Årsmötet anses behörigen utlyst. Föredragningslistan godkänns.

§ 2 Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för sammanträdet väljs Mats Nafsund och till sekreterare väljs Eva Karlsson. Till att
justera protokollet och vara rösträknare utses Lars Brolén och Elisabeth Siltberg.

§ 3 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse för 2000
Verksamhetsberättelsen är utsänd och årsmötet beslutar att lägga den till handlingarna. Bilaga 1.

I samband med verksamhetsberättelsen redogör ordföranden Arne Fryksén för ett förslag från
styrelsen till "Regler för arvoden samt ersättning för resekostnader m fl kostnader". Förslaget är inte
utsänt i enlighet med stadgarna varför styrelsen föreslår att årsmötet återremitterar förslaget till
styrelsen. Bilaga 2.

Årsmötet beslutar att återremittera "Regler för arvoden samt ersättning för resekostnader m fl
kostnader" till styrelsen och att ärendet skall behandlas vid nästa årsmöte.

§ 4 Fastställande av balans- och resultaträkning för 2000
Balans- och resultaträkning för år 2000 fastställs.

§ 5 Revisorernas berättelse
Kjell-Ove Persson läser upp revisorernas berättelse och tillstyrker ansvarsfrihet. Bilaga 3.

§ 6 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2000.

§ 7 Fastställande av medlemsavgift för 2002
Årsmötet beslutar att medlemsavgifterna skall vara oförändrade år 2002, 150 kr i ordinarie medlems-
avgift och 50 kr för studenter.

§ 8 Val av ny ordförande
Till ordförande på två år (efter Arne Fryksén) väljs Jan Östergren, Malmö stadsarkiv.

§ 9 Val av styrelseledamöter
Till ledamot på två år väljs Susanne Strangert, Stockholms stadsarkiv (omval).
Till ledamot på två år väljs Ann-Marie Alfredsson, Norrtälje stadsarkiv (nyval).
Till ledamot på två år väljs Donald Johnson, Landstinget Gävleborg (nyval).
Till ledamot på ett år väljs Erik Lindblad, Uppsala stadsarkiv (nyval).

§ 10 Val av revisorer
Till revisor på två år utses Kjell-Ove Persson, Landsarkivet i Lund (omval).
Till revisorssuppleant på två år utses Beata Losman, Riksarkivet (omval).

§ 11 Val av valberedning
Till valberedning väljs Arne Fryksén, Helsingborgs stadsarkiv, Inger Johansson, Göteborgs stadsarkiv
och Hans Ramstedt, Umeå stadsarkiv.

§ 12 Styrelsens förslag till ny form för konferenser
Styrelsen redogör för sitt förslag till ny form för konferenser, bilaga 4. FALK:s konferens nästa år
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ersätts med arkivdagar där flera arkivföreningar samverkar. Därefter kommer en utvärdering att ske
och styrelsen fattar beslut om en eventuell fortsättning. Årsmötet antar styrelsens förslag till ny form
för konferenser.

§ 13 Inkomna förslag och motioner
Sekreteraren meddelar att några förslag och motioner inte har inkommit.

§ 14 Avslutning
Ordföranden avslutar mötet.

Ordförande Sekreterare
Mats Nafsund Eva Karlsson

Justeras
Lars Brolén Elisabeth Siltberg
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