
Protokoll nr 2 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverk-
samma i Landsting och Kommun, FALK, 8 maj, 2007 klockan
14:00 – 17:00, på biblioteket i Karlstad.

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

Adjungerade Lena Fjellborg och Inga Kullgren.

Frånvarande: Torgny Fransson.

§ 01 Mötet öppnas

Eva öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 02 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med att punkt 8 utgår.

§ 03 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll från föregående styrelsemöte genomgicks och godkändes.

§ 04 Konferensen 2007

Visit Karlstads Maria Larsson presenterar och går igenom konferens-
arrangemangen. Det blir två stadsvandringar men ingen skulpturvand-
ring för till den kom det bara några enstaka anmälningar. 111 konfe-
rensdeltagare är anmälda, vilket i sin tur innebär att konferensen ser
ut att gå med plus, även om det inte blir så stort som de närmast före-
gående åren.
FALKs styrelse tackar Visit Karlstad för ett väldigt väl utfört arbete.

Efter första dagens programpunkt – Stulen barndom – skall det bli en
gruppdiskussion. Grupperna kommer att delas in regionvis enligt föl-
jande: grupp 1 från länen W, X, Y, Z, AC i föreläsningssalen Fryken
och BD, grupp 2 i grupprum Rottnen från länen A, B och I, grupp 3 i
grupprum Foxen från Västragötalandsregionen, grupp 4 i föreläs-
ningssalen Fryken från region Skåne samt länen E, F, G, H, K och N,
grupp 5 utanför föreläsningssalen Fryken från länen T och S samt
grupp 6 från länen C, D och U i grupprum Alstern. Krister K ansvarar
för att gruppindelningen skrivs på ett blädderblock framme vid podiet.
Gruppdiskussionen kommer inte att utmynna i någon redovisning.
Minst en ur styrelsen skall finnas med i varje grupp.



Vi beslöt också att göra en enklare enkät där var och en får sätta upp
tre styrkor med konferensen, likaledes tre svagheter samt gärna
komma med förslag på teman till kommande konferenser. Iréne W
och Birgitta T ansvarar för den aktiviteten.

§ 05 Årsmötet

Styrelsen kommer att föreslå Ingegerd Ström till mötesordförande och
Erik Lindblad till mötessekreterare för årsmötet.

Styrelsen är enig om att föreslå följande till ny valberedning i FALK:
Ann-Marie Alfredsson, Hans Ramstedt och Susanne Strangert.

§ 06 Arkivvecka 2008 och eventuell konferens 2008

Arkivveckan i Göteborg ligger tidsmässigt 6 – 8 maj, 2008 som för-
slag. Eva K och Torgny F sitter med som FALKs representanter i
kommittén för arkivveckan.

Vi debatterade huruvida vi skulle ha en egen konferens det året och
då måste den lämpligen förläggas till hösten. Mycket lutade åt att vi
skulle försöka med det och då försöka hålla den i något mindre om-
fattning. Ett förslag som dök upp var att förlägga den till Dalarna och
Leksand-Tällberg. Konferensens deltagare kommer att tillfrågas och
om tillräckligt många visar intresse, kommer styrelsen att undersöka
möjligheterna till att ro ett sådant arrangemang i hamn.

FALKs årsmöte kommer i det här scenariot att förläggas till våren som
en aktivitet i arkivveckan.

§ 07 Medlemsregistret

Medlemsregistret fungerar idag mycket bättre än tidigare, vi tackar
Iréne W för det. Medlemssiffran för dagen är 291 stycken.

Iréne W tog på sig arbetsuppgiften att få fram information om vad ett
FALK-pin skulle kosta.

§ 08 Hemsidan

Bordläggs till det konstituerande mötet då Torgny F som hemsidesan-
svarig är med.
Vi funderar lite runt moduler på hemsidan om det inte skulle kunna va-
ra en lösning, där några i styrelsen skulle kunna få tillgång till att lägga
upp information i. Vi funderar vidare på hur informationen på vår hem-
sida skall hanteras och läggas ut.

§ 09 Inkomna skrivelser

När det gäller remissen från Riksarkivet – råd om bevarande och gall-
ring av handlingar hos landstingens smittskyddsenheter så besvaras
den på FALKs vägnar av Donald J och Birgitta T.



Riksarkivsremissen – råd om bevarande och gallring av handlingar
hos kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet, den besvaras
av Eva K och Iréne W för FALKs räkning. Ann-Marie A ger en del tips
till dem.
NLA har fyllt 50 år och vi fick en inbjudan, på grund av flera olyckliga
omständigheter kunde vi inte delta.

§ 10 Övriga frågor

Att översätta vårt föreningsnamn till korrekt engelska är inte helt
enkelt. Den frågan bordlägger vi till höstens möte.

Policydokumenten antas av en enig styrelse.

Nästa fråga som dök upp var om vi kan distribuera arbetsannonser
via vår e-postlista. Där var vi överens om det skall vi inte göra, utan
de skall läggas ut på vår hemsida som enda åtgärd.

§ 11 Nästa möte

Nästa möte blir det konstituerande styrelsemötet i morgon den 9 maj,
2007, direkt efter årsmötet i konferenscentret i Karlstad.

§15 Mötet avslutas

Eva K förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

Krister Källén Eva Karlsson
Sekreterare Ordförande


