
Protokoll nr 7 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverk-
samma i Landsting och Kommun, FALK, 22 november, 2006 i
Karlstad.

Närvarande: Eva Karlsson, Ann-Marie Alfredsson, Iréne Wretemo, Birgitta
Torgén och Krister Källén.

Frånvarande: Donald Johnson, Torgny Fransson

§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 genomgicks och godkändes.

§4 Konferensen 2007

Eva K gjorde en kort redovisning från konferensgruppens möte i
Karlstad den 19 oktober 2006.

Eva K har skrivit på ett avtal med Visit Karlstad för FALKs räkning om
att de sköter det rent praktiska runt vår konferens i Karlstad 2007.

Vad skall konferensprogrammet innehålla? Det spånades friskt och
Birgitta T redovisar de frågor hon har haft att arbeta utifrån konferens-
gruppens egen arbetsfördelning. Konferensgruppen arbetar vidare
med diverse olika förslag som bollades upp under mötets gång.
Några programförslag som kändes mer rätt än andra var: - Riksarkivet
informerar om NAD – Presentation av samverkansgrupper – Arkivcen-
trum samverkan i Värmland – Kommunalasamrådsgruppen presente-
rar nyheter

Eva K har gjort det första förslaget till konferensbudget som till stor del
bygger på tidigare års resultat och erfarenheter.

§5 Ekonomi

Ekonomin är god enligt skriven rapport från Donald J



§6 Tema Arkiv

Vår vakanta plats i redaktionsgruppen för tidningen Tema Arkiv har
Iréne W löst på ett mycket bra sätt. Hon har pratat med Bo Hedblom,
arkivarie i Sandvikens kommun, som meddelar att han gärna ställer
upp som FALKs representant tillsammans med Hans Ramstedt.

FALK står för ledaren i nr: 1:2007 av Tema Arkiv med deadline 3 feb-
ruari, 2007.
Efter en viss diskussion, kommer återigen Iréne W med ett som skulle
visa sig vara förlösande förslag, stadsarkivarien i Gävle Väinö
Helgesson tillfrågas och tackar ja till att skriva ledaren som sedan
FALK-styrelsen har att godkänna.

§7 Medlemsregistret

Iréne W rapporterar att för dagen har vi 325 registrerade medlemmar.

Styrelsen delegerar godkännandet av medlemskap till Iréne Wretemo.

Iréne W presenterar en ny rutin för medlemsfaktureringen med några
tilläggsuppgifter för att effektivisera hanteringen av vårt medlemsre-
gister.

§8 SASS = Svenska Arkiv i Samverkan för Synliggörande

Ann-Marie A gör en kort redogörelse från senaste mötet med SASS.

2008 blir Arkivveckan i Göteborg under våren kanske maj.

FALK har beslutat sig för att var med, men hur gör vi då med vår kon-
ferensen det året? Frågan bordläggs till januari mötet.

Nästa möte med SASS ligger som förslag i december och styrelsen
var enig om att Ann-Marie A åker på det om hon kan.

§9 Hemsidan

Bordlades.

§10 Mötet avslutas

Eva förklarade mötet avslutat. Nästa styrelsemöte hålls i Örebro den
18 januari 2007 kl: 10:00 – 15:00 ungefär. Möte sker hos Birgitta
Torgén på Landstingsarkivet i Örebro, Eklundavägen 1

Vid protokollet Justeras

Krister Källén Eva Karlsson
Sekreterare Ordförande


