
 
 

 
 
 
Protokoll nr 3 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverk-
samma i Landsting och Kommun, FALK, 19 september, 2011 
i Uppsala (lokal i Uppsala konsert och kongress) 
 
  
Närvarande: Eva Karlsson, Iréne Wretemo, Birgitta Torgén, Petra Dornbusch, 
Maria Bjersby Stenudd och Krister Källén, samt adjungerad Inger Löfgren 
 
Frånvarande: Torgny Fransson 
 
 
§ 01 Mötet öppnas 
 

Eva K öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
 
§ 02 Fastställande av dagordning 
 
 Dagordningen fastställs. 
 
§ 03 Föregående möte (22/03 i Uppsala) 
 

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 
 

§ 04 Tema arkiv 
 

- Heter numera enbart ”Arkiv” 
- Petra D är nu ordförande i tidskriftsföreningen ”Svensk arkivtid-

skrift” under perioden 2011 – 2012  
- Vi för en diskussion om den nya layouten på tidningen 
- FALK vill ha kvar listan över nya medlemmar i tidningen 
- FALK behöver ytterligare någon mer som sitter i redaktörsgruppen 
- Tidskriftens hemsida kommer att bli nästa projekt, berättar Petra D 

för oss och säger att det projektet drar igång när allt annat har lan-
dat runt omstruktureringen av tidskriftsföreningen. 

 
§ 05 Årsmöte 2011 
 

- Alla handlingar är nu under kontroll 
- Det finns nu namn till årsmötets alla valabara poster, utom ett i 

valberedningen. Vi funderar lite över tänkbara personer och nam-
nen Malin Hedström och Per Ove Eklöf dyker upp som tänkbara 
kandidater. 
 

 



 
 

§ 06 Samverkan mellan arkivföreningarna  
 

- Ordförandemötet blev väldigt kort 
- När det inte blev någon arkivvecka, så har det inte hänt så mycket 

 
§ 07 Rapport från möte i SASS 
 

- Eva k informerar oss om SIS projektet ”Samverkan för en hållbar 
informationsförvaltning: Forum iFörvaltning” 

- FALKs styrelse tycker frågan är viktig och kan tänka sig sponsra 
det arbetet. 

- Petra D utses till att gå på det första mötet. Hon har också 
styrelsens mandat att vara med och besluta om det ekonomiska 
bidraget från FALK till projektet. 

- Förslag på när nästa arkivvecka ska genomföras är år 2013 och 
flera orter finns på förslag. 

- Styrelsen diskuterar Arkivens dag och information lämnas av Eva 
K samt från Maria BS och Krister K som sitter med som regionala 
kontaktpersoner för Arkivens dag centralt. 

  
 

§ 08 FALK-konferens 20 – 21 september 2011 
 

- 110 personer har anmält sig och 4 utställare 
- Praktiska frågor 

o Få frågor från medlemmar vid anmälan 
o Inger L sköter inregistreringen 
o Styrelsen träffas kl. 08:00 och plockar material i kassar till 

registreringen. 
o Vi fördelar ut föreläsarna på vem i styrelsen som ska pre-

sentera dem. 
o Vid konferensmiddagen kommer vi överens om att det inte 

ska vara någon bordsplacering. 
 
§ 09 Medlemsregistret 

 
Iréne W informerar oss om den rådande situationen. 

 
§ 10 Hemsidan 
 
 Bordlades 
 
§ 11 Ekonomi 

 
Maria BS informerar oss om hur ekonomin ser ut och vi har god eko-
nomi. 
Maria BS har placerat en del av våra tillgångar enligt tidigare styrelse-
beslut. 

 



 
 

§ 12 Inkomna skrivelser 
 

- FALK har fått en förfrågan om samarbete från Dokumentinfo och 
Olle Ebbinghaus (finns som bilaga till pappersprotokollet). 
Styrelsen diskuterar frågan och beslutet blir enhälligt att vi tackar 
nej till samarbetserbjudandet från Dokumentinfo. Ligger i linje med 
tidigare principbeslut. 

- FALK har fått inbjudan från SLA i Danmark (finns som bilaga till 
pappersprotokollet). Tyvärr kunde ingen i styrelsen delta den här 
gången. 

- Svenskt Barnbildarkivs inbjudan har distribuerats till FALK styrel-
sen (finns som bilaga till pappersprotokollet). 

 
§ 13 Konferens 2012 
 
 Det blir i Eskilstuna som nästa FALK konferens kommer att ske, maj 2012. 

Fler beslut runt konferensen kommer att tas på det konstituerande mötet för 
styrelsen. 

 
§ 14 Övriga frågor 
 
 Inga förelåg.  

 
§ 15 Nästa styrelsemöten 
 

Tisdag 20 september, 2011 i Uppsala  
 
§ 16 Mötet avslutas 
 

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

 
 
 Vid protokollet  Justeras 
 
 
 Krister Källén  Eva Karlsson 
 Sekreterare   Ordförande 
 


