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Inledning
FALK:s ordförande Jan Östergren hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.

§ 1 Årsmötets stadgeenliga utlysande och godkännande av föredragningslistan
Årsmötet anses behörigen utlyst och föredragningslistan godkändes.

§ 2 Mötesfunktioner
Till ordförande för årsmötet valdes Eva Karlsson och till sekreterare Gunilla Persson Aretoft.
Till att justera protokollet och tillika rösträknare valdes Berit Klintbom och Mats Nafsund.

§ 3 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse för 2002
Verksamhetsberättelsen, som är utsänd, redovisades, godkändes och lades till handlingarna.
Bilaga l.

§ 4 Fastställande av balans- och resultaträkning för 2002
Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultaträkning för år 2002.
Bilaga 2.

§ 5 Revisorernas berättelse
Kjell-Ove Persson läste upp revisorernas berättelse och tillstyrkte ansvarsfrihet.
Bilaga 3.

§ 6 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2002.

§ 7 Fastställande av medlemsavgift för år 2004
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om en höjning av medlemsavgiften till 200 kr
och oförändrad avgift för studenter = 50 kr.

§ 8 Val av styrelse (bilaga 4)
Till ordförande på två år valdes:
Jan Östergren, Malmö stadsarkiv (omval)

Till ledamöter på två år valdes följande:
Ann-Marie Alfredsson, Norrtälje stadsarkiv (omval)
Donald Johnson, Landstinget Gävleborg (omval)
Susanne Strangert, Stockholms stadsarkiv (omval)

§ 9 Val av revisorer (bilaga 4)
Till ordinarie revisor på två år valdes Kjell-Ove Persson, Landsarkivet i Lund (omval)

Till revisorsuppleant på två år valdes Beata Losman, Riksarkivet (omval)

§ l0 Val av valberedning
Till valberedningen valdes följande:
Arne Fryksén, Helsingborgs stadsarkiv (omval) sammankallande
Inger Johansson, Göteborgs stadsarkiv (omval)
Hans Ramstedt, Umeå stadsarkiv (omval)
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§ 11 Förslag till regler för utbetalning av kompetensutvecklingsbidrag
Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till Regler för utbetalning av
kompetensutvecklingsbidrag (stipendiefonden) med högst 50.000 kr per år.
Detta under förutsättning att FALK:s ekonomi så tillåter. Bilaga 5.

§ 12 Inkomna förslag och motioner
Till årsmötet 2003 har inga förslag eller motioner inkommit.

§ 13 Årsmötet avslutas
Ordförande avslutade årsmötet med att rikta ett varmt tack till styrelsen.

Eva Karlsson Gunilla Persson Aretoft
Ordförande Sekreterare

Berit Klintbom Mats Nafsund
Justerare Justerare
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