
 
 

 
 
 
 
Protokoll nr 1 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverk-
samma i Landsting och Kommun, FALK, 31 januari, 2011 i 
Täby 
 
  
Närvarande: Eva Karlsson, Iréne Wretemo, Torgny Fransson, Petra 
Dornbusch, Maria Bjersby Stenudd och Krister Källén  
 
Frånvarande: Birgitta Torgén 
 
 
 
 
§ 01 Mötet öppnas 
 

Eva K öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
§ 02 Fastställande av dagordning 
 
 Dagordningen fastställes. 
 
§ 03 Föregående möte (25/11 i Alingsås) 
 

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 
 

§ 04 Årsmöte 2011 
 

- Efter kontroll i stadgarna, kommer vi fram till att de inte säger 
något om när på året, årsmötet ska hållas.  

- Styrelsens val av tidpunkt blir då hösten 2011. 
- Underlag till verksamhetsberättelsen ska vara sekreteraren tillhan-

da senast 28 februari, 2011. 
 



 
 

§ 05 Seminarium/konferens 2011 
 

- Från lunch till c:a 15:00 dagen efter och orten skulle kunna bli 
Uppsala 

- Tänkbara veckor är 38, 39 eller 40 
- Konferenskommitté bildas av Torgny F och Maria BS, övriga fun-

gerar som bollplank 
- Som konferenssamordnare beslutar styrelsen  

o att anlita Inger Löfgren (hon samordnade Norrköpingskon-
ferensen på ett bra sätt) 

- Inbjudan ska gå ut före semestrarna 
- Endast en anmälningsavgift 
- Mingelkväll 
- Årsmöte som sista punkt, första dagen 
- Förslag på innehåll under seminariet/konferensen är: 

samverkansformer, de nya läroplanerna i historia, den nya 
skollagen, olika driftsformer 
 

§ 06 Inför möte med SASS ordförandekrets 1 februari 
 
FALKs åsikt är att AVEC kan hållas hösten 2012. För vi har redan 
påbörjat vårt arbete med FALK-konferensen till våren 2012. 

 
§ 07 TEMA-arkiv, information om förändringar  
  

- De har bytt redovisningsfirma 
- TEMA-arkiv har också bytt firma för annonsförsäljningen, vilken tar 

över från och med nummer 2 – 2011 
- Det kommer också en ny chefredaktör under året 
- TEMA-arkiv fyller 20 år och söker därmed pengar från Riksarkivet 

för att kunna ge ut ett jubileumsnummer 
- FALK styrelsen funderar lite runt 20 års jubiléet och vad vi vill att 

det ska skrivas i TEMA-arkiv, utifrån vår horisont 
- TEMA-arkivs årsmötesdatum kommer senare 

 
§ 08 Yrkesminnesinsamling 
 

FALKs nästa e-postutskick ska också innehålla en påminnelse om 
yrkesminnesinsamlingen.  
Dessutom finns det en blänkare på FALKs hemsida och i TEMA-
arkivs nummer 4 – 2010. 

 
§ 09 Ekonomi 
  

Maria BS går igenom FALKs ekonomi med styrelsen och ekonomin 
ser riktigt bra ut. 

 



 
 

§ 10 Hemsida 
 

- Nordiska annonser – har de någon relevans för FALKs medlem-
mar, så kan de läggas ut på hemsidan efter den vanliga bedöm-
ningen av Torgny F 

- Kommun- och landstingslänkarna beslutar styrelsen  
o att de ska tas bort från länksidan 

- Torgny F får i uppdrag av styrelsen att ta fram ett nytt förslag till 
uppdaterad hemsida 

 
§ 11 Medlemsfrågor 
 

Antalet medlemmar är just nu osäkert då vi är mitt uppe i betalnings-
perioden. 
Medlemsavgifterna har skickats ut med e-post. 

 
§ 12 Inkomna skrivelser 
 

- Eva K besvarar skrivelse från Christer Bogefeldt, Riksarkivet 
(skrivelsen är bilaga 1 i pappersversionen av protokollet) 

- Skrivelse från FORMsofts AB (bilaga 2 i pappersversionen av protokollet) 
o Eva K besvarar den med att dokumentmallar i kommuner 

och landsting inte är FALKs fråga. 
 
§ 13 Övriga frågor 
 
 Torgny F skickar FALK-stickers till oss från det nya trycket. 

 
§ 14 Nästa styrelsemöten 
 

Tisdag 22 mars, 2011 i Uppsala, klockan 11:00 – 16:00.  
 
§ 15 Mötet avslutas 
 

Eva K förklarade mötet avslutat och tackar oss för visat intresse. 
 

 
 
 Vid protokollet  Justeras 
 
 
 Krister Källén  Eva Karlsson 
 Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
 


