
  
 
Protokoll nr 3 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverksamma i 
Landsting och Kommun, FALK, 23-24 november 2005 i Sundsvall. 
  
 
Närvarande: Ann-Marie Alfredsson, Torgny Fransson, Ulrika Gustafson, Håkan 
Gustavsson, Donald Johnson, Eva Karlsson och Erik Lindblad.  
Adjungerade §4: Barbro Fagerström, Lena Nygren och Tom Sahlén.  
 
 
§1 Mötet öppnas 
 
 Eva öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§2 Fastställande av dagordning 
 
 Dagordningen fastställdes. 
 
§3 Protokoll från föregående styrelsemöte 
 
 Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes. 

 
§4 Konferens 2006 
 

Tom Sahlén redogjorde för planerna inför 2006 års konferens den 16-18 maj 
och presenterade en offert från konferensbyrån Konferensstaden Sundsvall. 
Konferensen kommer att hållas på Sundsvalls konferenscenter med middag på 
Stadshuset. Ett kvällen-före arrangemang med stadsvandring och buffé på 
Kulturmagasinet planeras till den 16 maj. 
 
Program och föredragshållare diskuterades. Huvudtema för konferensen blir 
Dokumenthantering – i teori och praktik.  
 
Beslutades att sluta avtal med Konferensstaden Sundsvall.  
 

§5 Remiss från Samrådsgruppen 
 

FALK har fått Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågors Råd om bevarande 
och gallring av handlingar inom den kommunala socialtjänsten m.m. på remiss. 
Remissvaret sammanställs av Torgny, Håkan och Eva. Sista datum för 
besvarande är den 31 januari. 
  

§6 SASS-möte i Stockholm 
 

FALK har tillsammans med övriga arkivorganisationer fått en inbjudan till ett 
möte på Riksarkivet den 17 januari 2006 angående SASS - Svenska arkiv i 
samverkan för synlighet. Ett gemensam seminarium på temat ”Arkiven i det 
mångkulturella samhället” skall diskuteras. Beslutades att Ann-Marie deltar i 
mötet. 

 



§7 Partnerskap för Arkivdagarna 
 

FALK har fått en förfrågan om partnerskap mellan Dokument INFO och FALK 
omfattande konferensen Arkiv DAGARNA 31/1 – 1/2 2006. Efter diskussion 
beslutades att tacka nej till erbjudandet. 

 
§8 Konferensen 2005 
 

Det slutgiltiga resultatet från konferensen 2005 är ännu ej komplett men 
beräknas ge ett överskott på 64.800 kr. Konferensrapporten är nästan klar och 
kommer att läggas ut som PDF på hemsidan. 

 
§9 Medlemsregistret 
 

FALK har för närvarande 294 betalande medlemmar. Ulrika kommer att skicka 
ut fakturor med 2006 års medlemsavgifter i december.  
 
Medlemsregistret administreras för närvarande i programmet Works 4.5. Det 
skulle behöva uppdateras till Works 7.0. Ulrika skall undersöka kostnad för 
detta. 

 
§10 Hemsidan 
 

Håkan berättade om möjligheterna till att köpa tillgång till domännamnet 
www.falkarkiv.se samt pekare som gör att besökare hänvisas till vår nuvarande 
adress  www.falkarkiv.org.  
 
Beslutades att köpa www.falkarkiv.se för 5 år samt att fortsätta med 
www.falkarkiv.org ytterligare 2 år. Detta möjliggör successiv övergång till den 
nya adressen.   

 
§11 Ekonomi 
 

Rapport 
Donald redogjorde för det ekonomiska utfallet t o m den 20 november (bilaga 
2). Det beräknade resultatet är -15 053 kr. Resultatet från konferensen är inte 
medtaget (se §8).  
 
Medlemsavgift 
Beslutades att till årsmötet föreslå oförändrad ordinarie medlemsavgift = 200 kr 
och dito för studenter = 50 kr för 2007.  

 
§12 Mötet avslutas 

 
Eva förklarade mötet avslutat. Nästa styrelsemöte hålls i Göteborg den 19 
januari. 

 
 
 Vid protokollet  Justeras 
 
 
 Erik Lindblad   Eva Karlsson 
 Sekreterare   Ordförande 


