
Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun, FALK

Styrelseprotokoll nr 1 • 4 september 2001 • Stockholm

Närvarande: Jan Östergren, Håkan Gustavsson, Ulrika Gustafson,
Susanne Strangert, Eva Lindelöw Sjöö, Anne-Marie Alfredsson, Erik Lindblad,
Donald Johnson

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

§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Konstituerande av styrelsen
Den för verksamhetsåret utökade styrelsen fördelade posterna enligt följande;
Vice ordförande: Anne-Marie Alfredsson
Kassör: Donald Johnson
Vice kassör: Håkan Gustavsson
Sekreterare: Eva Lindelöw Sjöö

§ 4 Val av firmatecknare
Beslöts att Jan Östergren och Donald Johnson var för sig tecknar föreningens firma och att Elisabeth
Holmstrand, EST AB, Helsingborg, tecknar bank- och postgiro.

§ 5. Ekonomi
Utfall 2001-08-31
Resultaträkning presenterades av Susanne. Ett fullständigt resultat för perioden 2001-08-31 kunde
inte presenteras då redovisningen för årets konferens ännu inte är klar. Föreningens saldo bör ligga på
ung 110.000 kr.

Resultat konferens 2001
Fullständigt resultat är inte möjligt att presentera då Uppsala Kongress och Konferensbyrå ännu inte
skickat egen faktura till Falk. Som det ser ut nu visar resultatet för konferensen ett överskott på
213.685 kr. Då är inte kostnaden för konferensbyrån fråndragen.

Falks ställning i skattehänseende
Är Falk att betrakta som en allmännyttig förening eller en ideell intresseförening? Det har viss
betydelse för hur Falk ska beskattas. Frågan är under utredning på skattekontoret i Stockholm. Vi
avvaktar resultatet och får se vilka konsekvenserna kan komma att bli för Falk.

Revisionsrutiner
Beslutades att inbjuda revisorerna till ett styrelsemöte senare i höst. Mötet ska äga rum före bokslu-
tet.

Återremittering av ersättningsförslag
Beslutades att Jan ser över förslaget till ersättningar, "Regler för arvoden samt ersättning för rese-
kostnader m fl kostnader”, till nästa styrelsemöte. Jfr § 3 Årsmötets protokoll 2001.

Jan ska även kontrollera möjligheten att beställa resor genom Nyman&Schultz. Det är en fördel om
styrelseledamöterna kan slippa betala resor i förväg i synnerhet för de som har långt att åka.

§ 6. Konferensen 2001
Årets konferens kan betraktas som en större succé. Positiva utlåtanden har under sommaren nått
såväl värdarnas som styrelsens öron.

Beträffande ekonomin, se ovan § 5.

Eva åtog sig att formulera ett tackbrev till de kommuner som sponsrade konferensen. Samtliga i
styrelsen skriver under.
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§ 7 Hemsidan
Beslutades att Ulrika och Håkan tillsvidare ansvarar för hemsidan. Vi konstaterar att övriga i styrelsen
måste bli bättre på att komma med bidrag.

§ 8 Remisser
STG
Beslutades att inte svara på deras remiss 2380 Dokumentation- prestationsindikatorer för bibliotek,
Tillägg 1 "Ytterligare prestationsindikatorer för bibliotek" av den anledningen att det främst rör
biblioteksverksamhet. Jfr tidigare remissvar i Falks styrelseprotokoll 11-12 januari 2001, § 8.

Gallringsråd rörande överförmyndarnämndens handlingar
Från kommunala samrådsgruppen har Falk fått en remiss som rör överförmyndarnämndens hand-
lingar. Eva och Susanne åtar sig att formulera ett svar från Falk. Svaret ska vara inne till den 28
september.

§ 9. SASS
Arkivvecka
Jan Östergren och Erik Lindblad har deltagit i planeringsarbeten rörande nästa års arkivvecka. Jan
redogjorde för detta. Arkivveckan kommer att äga rum i Lund, 16-18 april 2002. Värdar för arrang-
emanget är Malmö stadsarkiv, Landsarkivet i Lund och Skånes arkivförbund.

Falks styrelse måste till den 17 september meddela vilka lokalbehov vi har samt till den 19 november
ha utformat programförslag till de seminarier som ska utformas av Falk, minst 3 stycken.

Beslutades att Jan Östergren, Anne-Marie Alfredsson, Erik Lindblad, Donald Johnson och Håkan
Gustavsson bildar Falks arbetsgrupp rörande planeringen av arkivveckan.

En förfrågan ska skickas ut till medlemmarna om önskemål av ämnen till seminarierna. Den bör
bifogas medlemsmatrikeln

Arkivens dag
Jan redogjorde för Arkivens dag. Det blir inga pengar i år från Stiftelsen Framtidens kultur. Istället har
ett upprop gått ut till länsstyrelser m fl om bidrag och det ser positivt ut. (Bil § 9)

Beslutades att lämna 5.000 kr som bidrag till framtagning av centralt material som affischer, vykort
mm av efter förslag från ledningsgruppen för Arkivens Dag.

§ 10. Inbjudan till SLA:s årsmöte
Beslutades att Jan Östergren och Håkan Gustavsson representerar FALK på SLA:s årsmöte 5-7
oktober.

§ 11. Medlemsmatrikel
Ulrika och Eva sammanställer en medlemsmatrikel som ska innehålla uppgifter om namn och adress-
uppgifter till arbetsplatsen.

Matrikeln ska distribueras till samtliga medlemmar.

§ 12 Avslutning
Jan avslutade mötet och tackade Susanne för de praktiska arrangemangen. Nästa möte blir i Gävle.

Vid protokollet Justeras
Eva Lindelöw Sjöö Jan Östergren
Sekreterare Ordförande
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