
Protokoll nr 3 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverk-
samma i Landsting och Kommun, FALK, 12 maj, 2009 i
Tällberg (Klockargården)

Närvarande: Eva Karlsson, Birgitta Torgén, Iréne Wretemo, Petra Dornbusch
och Krister Källén
adjungerade: Alf Blomquist och Gith Matsson, § 3 Susanna Dufva Sandberg

Frånvarande: Torgny Fransson och Donald Johnson

§ 01 Mötet öppnas

Eva K öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 02 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 03 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte 16 mars 2009 genomgicks.

§ 04 Konferensen 2009

Vi går igenom och stämmer av konferensen med Klockargårdens
representant, sistaminuten kollen.
Klockargården har fungerat som konferensbyrå i Tällberg.
Styrelsen går igenom vem som gör vad och när.

§ 05 Årsmötet

Förslag som kommit till styrelsens kännedom är valberedningens för-
slag till ny styrelseledamot Maria Bjersby Stenudd att efterträda
Donald Johnson.
Dessutom kommer Erik Lindblad och Katarina Lennartsson föreslås
ingå i den kommande valberedningen.
Till årsmötesfunktionärer kommer Alf Blomquist föreslås som årsmö-
tesordförande och Erik Lindblad som årsmötessekreterare.

§ 06 FALK-konferensen 2010

Norrköpings stadsarkiv har tillfrågats och tackat ja till att vara värd för
FALK-konferensen 2010.

§ 07 Ekonomi

Donald J har e-postat en ekonomisk redogörelse till Eva K som hon
delger oss.



§ 08 Inkomna skrivelser

Samuel Lindeborg, Falkenbergs kommunarkiv, ställer fråga till FALK
via e-post, om vi kan tänka oss att länka ihop vår hemsida med en
arkivnätverkshemsida han skapat http://arkivet.ning.com/?xgsi=1
Vi beslutar att den länkningen ska genomföras.

Vi har fått information om att KAF i Norge har lagt ner sin arkivorgani-
sation från 1 januari, 2009. Arbetet med kommunala arkiv har tagits
över av organisationen Norsk Arkivråd (www.arkivrad.no ). Den infor-
mationen har kommit till FALK från Tom Oddby, Byarkivar (leder av
KAF 2006 – 2008), Drammen kommune, Byarkivet.

§ 09 Nästa möte

Nästa möte blir i Tällberg onsdag 13 maj, 2009 efter årsmötet, för
dem som kan närvara.
Därpå kommande styrelsemöte planeras till 16 – 17 september 2009 i
Avesta.

§ 10 Mötet avslutas

Eva K förklarade mötet avslutat och tackar oss för goda insatser.

Vid protokollet Justeras

Krister Källén Eva Karlsson
Sekreterare Ordförande


