
Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun, FALK

Styrelseprotokoll nr 3 • 12 januari 2004 • Stockholm

Närvarande: Ann-Marie Alfredsson , Ulrika Gustafson, Håkan Gustavsson,
Erik Lindblad, Eva Lindelöw Sjöö och Susanne Strangert

Frånvarande: Donald Johnson och Jan Östergren

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

§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

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

§4 Rapport ekonomi
Denna punkt utgick då ekonomisk rapport inte fanns framtagen vid mötet och Donald ej kunde delta.

§5 Medlemmar
Antal medlemmar vid årsskiftet var 296. Detta är en klar ökning jämfört med förra året då antalet
var 275 st.

§6 Hemsida
Avtal
Styrelsen diskuterade det av Håkan framtagna förslaget till konsultuppdragsavtal med Ditte Tengwall.
Syftet med avtalet är att styra hennes uppdrag rörande design och användbarhet samt kontinuerliga
uppdateringar av FALK:s webbplats.

Beslutades att ett reviderat förslag skall tas fram till nästa möte.

Cookies
Håkan och Susanne hade tagit fram ett förslag till information om cookies. Enligt lagen om elektronisk
kommunikation (SFS 2003:389) skall alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies
används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

Beslutades att lägga ut informationen på hemsidan.

§7 Tema Arkiv
Eva berättade om styrelsearbetet inom Svensk Arkivtidskrift. Storaannonsintäkter i det senaste
numret har resulterat i överskott. Man har vidare tagit fram redaktionella riktlinjer för tidningen
samt en lathund för styrelsearbete. Eva meddelade vidare att hon lämnar FALK vid nästa årsmöte
och därmed även avgår som ordförande i Tema Arkiv. FALK:s styrelse behöver därför utse en ny
representant till Svensk Arkivtidskrift.

Ombud till Svensk Arkivtidskrifts årsmöte
Föreningen Svensk Arkivtidskrift har sitt årsmöte den 9 mars i Stockholm. Varje medlemsförening
skall inom sin styrelse utse två ombud till årsmötet.

Beslutades att utse Ann-Marie Alfredsson och Erik Lindblad till ombud för FALK.

Redaktion
Varje medlemsförening har två representanter i Tema Arkivs redaktion. Dessa utses inom respektive
styrelse. För FALK:s del är Mikael Frankius och HansRamstedt utsedda representanter. För att
tydliggöra uppdraget och möjliggöra förnyelse i redaktionen diskuterade styrelsen att tidsbestämma
uppdraget till en mandatperiod på 2 år.

Beslutades att tillfråga Hans Ramstedt och Mikael Frankius om fortsatt redaktionsuppdrag samt att
föreslå årsmötet att fastställa mandatperioden till två år.
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§8 Konferens 2004
Jan hade tagit fram ett första utkast till konferensschema som diskuterades. Innehållet kommer främst
att kretsa kring IT-råden om digital arkivering,praktiska exempel kring långtidslagring och tillhanda-
hållande. Den nyalagstiftningen kommer också att tas upp, förhoppningsvis kan tillämpningsanvisningar
och förslag till normalreglemente presenteras. Konferensutskottets (Jan, Eva, Ann-Marie och Håkan)
nästa möte blir i slutet av januari i Göteborg.

§9 Verksamhetsberättelse
Arbetet med de olika avsnitten i verksamhetsberättelsen för 2003 delades upp i styrelsen. 
Erik svarar för sammanställningen.

§10 Mötet avslutas
Ann-Marie förklarade mötet avslutat. Nästa styrelsemöte blir i Norrtälje den 18-19 mars.

Vid protokollet Justeras

Erik Lindblad Ann-Marie Alfredsson
Sekreterare Ordförande
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