
   
 
Protokoll nr 5 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverksamma i 
Landsting och Kommun, FALK, 4 april 2005 i Stockholm. 
 
Närvarande: Ann-Marie Alfredsson, Ulrika Gustafsson, Håkan Gustavson, Donald 
Johnson och Susanne Strangert (§§ 1 – 5) 
 
Frånvarande: 
Torgny Fransson, Jan Östergren, Erik Lindblad 
 
§ 1. Mötet öppnas 
 
 Ann-Marie öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
 
§ 2. Fastställande av dagordning 
 
 Dagordningen godkändes. Uppdrogs åt Håkan att föra protokoll under mötet. 
 
 
§ 3 Föregående protokoll 
 
 Föregående protokoll från den 31 januari godkändes. 
 
 
§ 4. Rapporter 
 

a) ekonomi: Donald föredrog resultat och balansrapport per den 1 april 2005 
b) hemsida: Uppdrogs åt Ulrika att belysa LSS-utredningens konsekvenser 

beträffande gallringsfrister m m  samt åt Håkan att inhämta material kring 
journalutredningen, för presentation på hemsidan. 

c) medlemsfrågor: Ulrika rapporterade om positiva förändringar i 
medlemsmatrikeln och om att medlemsantalet nu var uppe i ca 300 st 

d) tema arkiv: Susanne har ersatt Eva Lindelöw Sjöö som styrelseledamot i 
Föreningen Svensk Arkivtidsskrift. Susanne rapporterade från årsmötet 
den 7 mars och distribuerade kopior av årsmöteshandlingarna. 

e) Övrigt:  Susanne informerade om att IQPC i en skrivelse till FALK 
inkommit med förslag om samarbete med FALK på icke finansiell basis, 
kring konferensverksamhet. Efter diskussion inom styrelsen beslutades att 
tacka nej till erbjudandet. Uppdrogs åt Susanne att informera IQPC. 
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§ 5. Konferens och årsmöte 2005 
 

Ann-Marie, Susanne och Håkan informerade om utskottsarbetet inför 
konferensen i Alingsås 24 – 26 maj. Händelser under konferens och årsmöte 
diskuterades och uppgifter fördelades. Förslag på arrangör för konferensen 
2006 diskuterades. 

 
 
 
§ 6 Remisser 
 

Från FALK-medlem Bo Thalén hade inkommit ett önskemål om att FALK 
skulle avge synpunkter på offentlighets- och sekretesskommitténs betänkande 
2004:75. Det var speciellt de konsekvenser förslaget leder till ifråga om 
tillämpningen av arkivlagen som FALK ombads fästa vikt vid. I det 
remissförfarande som justitiedepartementet initierat hade FALK visserligen 
inte inbjudits att lämna synpunkter. Efter styrelsens granskning av utredningen 
i de uppmärksammade delarna beslutade emellertid styrelsen att lämna ett 
yttrande. Uppdrogs åt Ann-Marie att sammanställa och expediera 
synpunkterna på betänkandet.  

 
 
§ 7. Tid och plats för nästa styrelsemöte 

  
Nästa styrelsemöte äger rum i Alingsås den 24 mars kl 13:00.  
 
 

 
§ 8. Övriga frågor 

 
Inga övriga frågor anmäldes 
 

 
§ 9. Mötet avslutas 
 

Ann-Marie tackade styrelsen för intresset och avslutade styrelsemötet. 
 

 
  

 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
Håkan Gustavsson  Ann-Marie Alfredsson 
Tf Sekreterare Vice ordförande 

 


