
 
 

 
 
 
Protokoll nr 1 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverk-
samma i Landsting och Kommun, FALK, 9 mars, 2012 i 
Eskilstuna, Turistbyrån 
  
Närvarande: Eva Karlsson, Iréne Wretemo, Torgny Fransson, Petra 
Dornbusch, Maria Bjersby Stenudd och Krister Källén, samt adjungerade 
Elisabeth Hofman och Nils Mossberg från lunch 
 
Frånvarande: Birgitta Torgén 
 
 
§ 01 Mötet öppnas 
 

Eva K öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
 
§ 02 Fastställande av dagordning 
 
 Dagordningen fastställs. 
 
§ 03 Föregående möten (19 och 20 september 2011, Uppsala) 
 

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 
 

§ 04 Konferens 8-10 maj 2012 
 

- Vi går igenom programmet och får lite fylligare information runt 
programpunkterna från konferenskommittén. 

- Vi får information av Elisabeth H om hur det ser ut med anmälda 
utställare och så går vi igenom vilka som har kontaktats. 

- Vi går runt med Elisabeth H och Nils M för att få en uppfattning om 
de lokaler konferensen ska utnyttja, hur de ser ut och fungerar. 

- Eva K skickar inom kort en inbjudan till våra nordiska arkivfören-
ingar. 

- Tillsammans med Elisabeth H och Nils M går vi igenom en de 
praktiska delarna som måste fungera/göras inför och under kon-
ferensen. 

 
§ 05 Tema arkiv 
 

- FALK kommer att representeras av Eva Karlsson och Maria 
Bjersby Stenudd på Föreningen Svensk Arkivtidskrifts årsmöte 
den 26 april, 2012. 



 
 

- Petra D informerar oss om vad som händer inom tidskriftsfören-
ingen och hur framtiden kan tänkas se ut. Dessutom fick vi en liten 
inblick i hur de arbetar. 

- Åkesson & Curry företaget som sköter skälva tidningsutgivningen 
gör det alldeles utmärkt enligt Petra D. 

 
§ 06  Årsmöte 2012 
 

- Verksamhetsberättelsen är klar och kommer att skickas ut med en 
påminnelse om konferensen. 

- FALKs ekonomihandlingar har gått iväg för revision. 
- Eva K kontaktar valberedningen. 
- Vi har en diskussion om styrelsens utseende som mynnar ut i att 

vi kommer att föreslå, att styrelsen utökas med minst 1 person 
från årsmötet 2013. 

 
§ 07 Forum iFörvaltning 
 

Petra D informerar oss om upplägget, att öka kunskapen om och 
tillämpningen av standarder inom informationsförvaltning, dokument-
hantering och arkiv samt lite vad standarder är. 
Det här är ett SIS projekt tillsammans med arkivföreningar, utbildare, 
leverantörer av arkivsystem, områdets standardutvecklare och riks-
arkivet. (Bilaga: SIS verksamhetsplan finns med i pappersversionen.) 
Petra Dornbusch är FALKs representant i den här grupperingen. 
Petra Dornbusch har FALK styrelsens mandat att bestämma hur myc-
ket FALK ekonomiskt ska bidra med till projektets uppstarts år. 
 

§ 08 Samverkan mellan arkivföreningarna 
 

Eva K informera om vad som hänt i frågan. Styrelserna för AAS och 
Arkivsamfundet har en dialog kring fördjupat samarbete. 

 
§ 09 Rapport från möte i SASS 
 

- AVEC arkivveckan 2013 kommer att hållas i Västerås 14 – 16 maj. 
- ICA:s deklaration om arkiv och tillhörande rekommendationer finns 

nu i svensk översättning. 
- Kulturarvslyftet – statliga kulturpengar till FAS 2 och 3 arbetare. 
- Arkivens dag – gruppen vill träffa RAs samordnare vid ett kom-

mande möte. 
- Samverkansbehov i dag och i morgon. 
- NLA har en ny bok på gång ”E-gallra rätt” 

 
§ 10 Medlemsregistret 
 
 Medlemsavgifterna har börjat komma in. 
 Antalet medlemmar blev exakt det samma under 2011 som 2010. 

Nuvarande medlemsregisterdatabas ligger i Works och skulle behöva 
flyttas över till en ny databas i Access eller Excel, eventuellt att FALK 
köper ett registerprogram från någon leverantör av sådana. 
 
 
 

 



 
 

§ 11 Hemsidan 
 

Länksidan ska tas bort från vår hemsida och de länkar som ändå 
måste finnas på vår hemsida kommer att läggas ut synligt någon an-
nan stans på hemsidan.  
Andra länkningar kommer att hänvisas till arkivet.ning.com eller Tema 
Arkiv. Detta gäller också annonser. 
Annonser om lediga tjänster kommer vi även fortsättningsvis att lägga 
ut på vår hemsida. 

 
§ 12 Ekonomi 

 
Maria BS ger oss en kort information om hur ekonomin ser ut. Vi har 
nu en stark ekonomi. (Bilaga finns med i pappersversionen.) 

 
§ 13 Inkomna skrivelser 
 

- Arkivet – nätverk och forum eller arkivet.ning.com kommer FALK 
fortsätta att sponsra under 2012. (Bilaga finns med i pappersversionen.) 

- RA Seminarium – Bevara för framtiden på det seminariet kommer 
Maria Bjersby Stenudd att representera FALK. (Bilaga finns med i pap-
persversionen.) 

 
§ 14 Övriga frågor 
 

Krister K informerar om ett projekt där nordens riksarkiv och Mittuni-
versitetet ska inventera och dokumentera hur man förtecknar och har 
förtecknat arkiv i Norden. Krister K tycker att det kunde vara något att 
ta med på en kommande FALK konferens. 
Krister K informerar om att de regionala kontaktpersonerna för Arki-
vens Dag kommer att träffas för en utvärdering av det senaste arran-
gemanget, den 13 mars, 2012. 
Eva K informera också om Arkivens Dag utifrån vad som sas på SASS 
gruppens senaste möte. SASS är Arkivens Dag organisationens styr-
grupp. 
I arkivveckans organinsation kommer Eva K att i första hand represen-
tera FALK med hjälp av Maria BS och Petra D. 
 

§ 15 Nästa styrelsemöten 
 

Tisdag 8 maj, 2012 klockan 12:00 med gemensam lunch 
Onsdag 9 maj, 2012 

 
§ 16 Mötet avslutas 
 

Eva K förklarar mötet avslutat och tackar oss för visat intresse. 
 
 
 Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 Krister Källén  Eva Karlsson 
 Sekreterare   Ordförande 
 


