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Styrelseprotokoll nr 5 • 27-28 maj 2004 • Visby

Närvarande: Ann-Marie Alfredsson, Håkan Gustavsson, Erik Lindblad,
Eva Lindelöw Sjöö, Jan Östergren och Claes Forshill (adjungerad)

Frånvarande: Susanne Strangert, Ulrika Gustafson och Donald Johnson

§1 Mötet öppnas
Jan öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Inbjuden till mötet var också Claes Forshill,
Norrtälje stadsarkiv och konferensutskottet.

§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

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

§4 Rapporter
Ekonomi
Ekonomisk rapport fanns inte framtagen till mötet. Det ekonomiska läget ser dock stabilt ut utan
större marginaler. Ett förslag från Donald att inför nästa år höja medlemsavgiften till 300 kr
diskuterades. Detta skulle vara ett sätt att ytterligare säkra ekonomin och även säkerställa deltagande
i kommande års arrangemang av Arkivveckan. Beslöts att ta upp detta till diskussion med medlem-
marna på årsmötet.

Medlemsfrågor
Antalet medlemmar har ökat till drygt 310 personer. Dessa siffror har dock inte stämts av med
antalet betalda medlemsavgifter ännu.

Tema Arkiv
Eva påminde om behovet av en ny redaktionsmedlem till Tema Arkiv. Ett upprop om denna möjlighet
skall läggas ut på hemsidan och kan också gå ut via e-postlistan till medlemmarna.

§5 Årsmötet 2004
Valberedningen har kontaktats inför årsmötet. Förslag på en ny styrelseledamot behövs eftersom Eva
kommer att avgå. Det kan dessutom bli aktuellt med en ny revisorssuppleant då Beata Losman, en av
de nuvarande suppleanterna, under året har utgått ur FALK.

Fullständig dagordning samt eventuella inkommande motioner kommer att skickas ut av Erik
under v.36.

§6 Konferens
Ann-Marie och Claes redogjorde för planeringen av konferensprogram, kringaktiviteter och alla
praktiska detaljer. Föreläsarna har fått följebrev med särskild blankett med önskemål om reseersätt-
ning m.m. Ett särskilt tillfälligt postgirokonto har öppnats för administration av konferensens ekonomi.

Urban Johansson, Lidingö stadsarkiv, kommer att skriva referat från konferensen som sedan samman-
ställs som konferensrapport. Ann-Marie kommer att fotografera.

Norrtälje kommun sponsrar konferensen genom att bekosta porto till utskick samt presenter till
föreläsarna. Claes och Ann-Marie har sammanställt en lista med potentiella sponsorer som skall
erbjudas plats för visning av produkter under konferensen mot en bordshyra på 1000 kr.
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§7 Remisser
Eva påminde om att vi övriga i styrelsen skall lämna synpunkter till henne angående remissvaret till
”Ny sekretesslag” senast 1 juli. Svaret skall skickas in den 1 september

FALK har även fått Justitiedepartementets betänkande Översyn av personuppgiftslagen (SOU 2004:6)
på remiss. Svar skall även i detta fall lämnas den 1 september. Beslöts att Donald skall tillfrågas
angående sammanställning av remissvar.

§8 Nästa möte
Jan förklarade mötet avslutat. Nästa styrelsemöte bestämdes till
den 14 september kl. 16.00 i Norrtälje

Vid protokollet Justeras

Erik Lindblad Jan Östergren
Sekreterare Ordförande
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