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Protokoll nr 5 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverk-
samma i Landsting och Kommun, FALK, 9 december, 2009
på Slottsgränd 1, Uppsala, klockan 10:00 – 15:30

Närvarande: Eva Karlsson, Birgitta Torgén (10:00 – 14.30), Iréne Wretemo,
Maria Bjersby Stenudd, Torgny Fransson, Petra Dornbusch (10:00 – 15:00)
och Krister Källén

Särskilt inbjuden: Donald Johnson (10:00 – 13:00)

§ 01 Mötet öppnas

Eva K öppnade mötet och hälsade alla välkomna och då särskilt
Donald J, vi avtackar honom för de år han har suttit i styrelsen med
blommor och present, han blir också medbjuden på lunch.

§ 02 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av två punkter på övriga frågor.

§ 03 Protokoll från föregående styrelsemöte (16-17 september i
Avesta)

Protokoll från föregående styrelsemöte genomgicks.

§ 04 Konferensen i Tällberg

Ekonomi:
− Maria BS ger oss en slutredovisning från konferensen i Tällberg,

2009. Den fick inte riktigt den ekonomiska vinst vi väntat oss. Av
det har vi dragit lärdomen, att formalisera checklistor och avtal.
Något styrelsen arbetar med. (*)

§ 05 Arkivveckan 2011

− Maria BS och Petra D rapporterar att just inget har hänt, dock har
man lyckats hitta ett mötes datum som är 17 december, 2009. De
återkommer med fylligare rapportering kommande styrelsemöten.

§ 06 FALK:s konferens i Norrköping 2010, 25 – 27 maj, 2010
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Eva K redovisar för styrelsen som helhet lite om vad som hänt fram till
nu. Eva K, Iréne W och Torgny F kommer att besöka Norrköping den
13 januari, 2010. Louis de Geer är klar som konferensbyrå och de
verkar stabila och kunniga.
Tema och programförslag diskuteras.

§ 07 Rutiner för konferens

Iréne W fortsätter arbeta på förslagen.

§ 08 Sammenslutningen af Lokalarkiver = SLA – årsmöte och
jubileum

Eva K och Iréne W rapporterar att det var dejligt (trevligt) och Eva K
säger att hon verkligen kan rekommendera ett besök hos dem. De
blev väl omhändertagna.
Båda säger att det är bättre att 2 åker vart annat år än att 1 åker varje
år, på det viset får de som åker ut mer av besöket. De övriga i styrel-
sen samtycker.
En kort redovisning kommer också i Tema arkiv.

§ 09 Ekonomi

Maria BS ger oss en ekonomisk redovisning. Hon ger oss också ett
placeringsförslag på de tillgångar FALK har och som inte behövs för
löpande utgifter under året. Något vi ska ta ställning till, för beslut på
kommande styrelsemöte. (*)

§ 10 Hemsidan

Torgny F pratar lite om problematiken med länkningar, där länkarna
ibland får förändrat innehåll. Inget stort problem än för FALK.

§ 11 Medlemsfrågor

Iréne W berättar att FALK just nu har 309 medlemmar och av dem så
är 39 nya för 2009.
Fler och fler kommuner börjar med fakturascanning vilket i sin tur ger
ett merarbete för vår medlemsansvarige, som nu börjar nå ett tak i vår
hantering. Ökar det mer får vi ändra rutiner.
Medlemsmatrikel är på gång.

§ 12 Tema arkiv

− Petra D redogör för följande:
o Nu finns Tema arkivs hemsida (som ska fungera som en por-

tal) uppe och den är ett komplement till papperstidningen.
o 3 stycken reklamplatser finns att tillgå, men kan bara köpas

om man annonserar i papperstidningen
o NAF = Näringslivsarkivens förening kommer att från 2010

ingå i Tema arkiv och finnas med på hemsidan.
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− Ny redaktör (efter Bo Hedblom) – FALK:s styrelse arbetar med
frågan och Iréne W pratar med Birgitta T om hon har något bra
namn som vi kan höra med.

− Tema arkivs ledare i nr 1 – 2010 ligger på FALK. Eva K får ta sig
en funderare.

§ 13 FALK:s arkiv

Om mer än 1 exemplar av Tema arkiv nr: 1 – 1991 (det första numret)
finns i vårt eget arkiv, kommer vi att sälja ett exemplar till Riksarkivets
bibliotek, då de saknar det exemplaret.
Petra D ska ta sig en extra titt i arkivet under kommande vecka, när
hon ändå befinner sig på Stockholms stadsarkiv, där FALK:s arkiv-
handlingar befinner sig.

§ 14 Inkomna skrivelser

En har kommit och det är en inbjudan från Riksarkivet till Tomas
Lidmans mottagning inför hans pensionsavgång. (*) Maria BS utses
till att representera FALK medförande en blombukett med kort och
presentkort.

§ 15 Övriga frågor

1. Kommande verksamhetsberättelse – som tidigare håller Krister K
ihop den samt reviderar vissa delar – Eva K skriver om lite diverse
i den – Maria BS ansvarar för ekonomi delen – Iréne W för med-
lemsdelen – Torgny F för informationen om hemsidan.

2. Samverkan/samordning mellan arkivföreningarna – Eva K berättar
lite om sina och andras tankar i frågan – efter en del mejl i sep-
tember har inte mycket hänt.

§ 16 Nästa möte

Styrelsens nästa möte planeras till Norrköping, den 3 februari, 2010,
klockan 10:00 – 16:00.
Träff för konferensutskottet är 13 januari, 2010 i Norrköping.

§ 17 Mötet avslutas

Eva förklarade mötet avslutat och tackar oss för goda insatser. Samt
ett extra tack till Maria BS för den trevligt uppdukade möteslokalen
och den goda lunchen.

Vid protokollet Justeras

Krister Källén Eva Karlsson
Sekreterare Ordförande


