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Styrelseprotokoll nr 1 • 21-22 augusti 2002 • Västerås

Närvarande:  Anne-Marie Alfredsson, Håkan Gustavsson,
Ulrika Gustafson, Eva Lindelöw Sjöö, Donald Johnson, Erik Lindblad och
Susanne Strangert (§§ 7-15).
Frånvarande: Jan Östergren

§1 Mötet öppnas
Anne-Marie öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

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

§4 Konstituerande av styrelsen
Styrelsen fördelade posterna enligt följande:
Vice ordförande: Anne-Marie Alfredsson
Kassör: Donald Johnson
Vice kassör: Håkan Gustavsson
Sekreterare: Erik Lindblad
Ledamöter: Ulrika Gustafson, Eva Lindelöw Sjöö och Susanne Strangert

§5 FALK-konferens 2003
Eva redogjorde för planerna inför nästa års FALK-konferens som skall äga rum i Gävle den 20-22 maj.
En kostnadskalkyl från Gävle & Co Kongressbyrå presenterades.

Beslutades att sluta avtal med Gävle & Co Kongressbyrå. Till nästa möte skall slutgiltig kostnadskalkyl
behandlas.

Beslutades vidare att Eva Lindelöw Sjöö, Donald Johnson och Ulrika Gustafson tillsammans med
Väinö Helgesson och Irene Wretemo, Gävle stadsarkiv bildar konferensutskott.

§6 Föreningens ekonomi
Ekonomisk rapport

Donald redogjorde för utfallet t o m 2002-08-19. Föreningens saldo: 215 533,70 kr
(utgående balans).

Det negativa resultatet (-52 675,51 kr) hittills under året beror på att det ej arrangerades någon
FALK-konferens 2002. De enda intäkterna består av medlemsavgifter.

Ekonomiskt överskott från Arkivveckan 2002

Arkivveckan gav ett sammanlagt överskott på ca 45 000 kr. FALK godkänner att överskottet stannar
kvar att disponeras inom SASS.

Inför kommande arkivveckor önskar dock FALK en tydligare uppgörelse med klara riktlinjer hur
eventuella ekonomiska överskott respektive underskott skall fördelas. Håkan och Ulrika åtar sig att
utforma en skrivelse till SASS angående detta.

FALKs ekonomi med hänsyn till kommande arkivveckor

Sett ur enbart ekonomisk synpunkt klarar FALK inte av att arkivveckan ersätter FALK-konferensen
mer än vart tredje år under nuvarande förutsättningar. Frågan utreds vidare i den utvärdering av
arkivveckan som skall göras, se vidare §11.
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§7 Tema Arkiv
Eva Lindelöw Sjöö har tillträtt som ordförande för Tema Arkiv. Eva meddelade att redaktionen
efterlyser åsikter och gehör om tidningens innehåll från föreningarna. En enkät kommer att skickas ut
med nästa nummer.

Beslutades att lägga ut information om Tema Arkiv på FALK:s hemsida.

§8 Hemsidan
Susanne åtar sig att kontakta Ditte Tengvall för förslag och offert för en ny utformning av hemsidan.

§9 Medlemsregister
I dagsläget har föreningen 320 medlemmar. En påminnelse om betalning av medlemsavgiften skall
skickas ut under hösten till berörda. Utskick om nästa års medlemsavgift skickas ut i december
tillsammans med 2002 års medlems-matrikel.

§10 Inbjudan till SLA:s årsmöte
Beslutades att Erik Lindblad och eventuellt Jan Östergren representerar FALK på SLA:s årsmöte den
27-29 september i Saeby.

§11 Remisser
ABM-lägesrapport

Från Regeringskansliet har FALK fått en remiss rörande ABM, îLägesrapport ABM - samverkan mellan
arkiv, bibliotek och museerî. Jan tillfrågas rörande utformande av svar.

§12 Utvärdering av Arkivveckan 2002
I enlighet med beslut på årsmötet 2001 skall en utvärdering av årets Arkivvecka göras. Erik åtar sig att
via e-post skicka ut enkät för att undersöka medlemmarnas åsikter.

§13 Rapport från SASS
Susanne redogjorde för sammanträdet den 28 maj 2002 med ledningsgruppen för SASS.

§14 Enkät om kommunarkiv
FALK skall i samarbete med Svenska Kommunförbundet ta fram en enkät rörande arkivsituationen i
landets kommuner (se protokoll nr 3/2002 §9). Anne-Marie, Donald och Jan utformar förslag på
enkätens utformning till nästa möte.

§15 Avslutning
Anne-Marie förklarade mötet avslutat. Nästa möte blir den 29 oktober i Gävle.

Vid protokollet Justeras
Erik Lindblad, Sekreterare Anne-Marie Alfredsson, Vice ordförande
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