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FALK:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Styrelsens ledamöter från årsmötet 2017:
Anneli Brattgård ordförande, Göran Gullbro vice ordförande, Nils
Mossberg kassör, Krister Källén sekreterare, Ria Larsson ledamot, Tobias
Lundberg ledamot, Malin Hedström ledamot, Mikael Dahlin ledamot,
Magdalena Nordin ledamot.
Övriga funktionärer
Revisorer:
och Eva Karlsson (vald 2016) Kajsa Thelin, Region Skåne (vald 2017),
Suppleanter:
Karin Widholm (vald 2016) och Susan Elmlund, Bjuv (vald 2017)
Valberedning:
Erik Norberg, Caspar Almalander och Bo Johansson.
Årsmötet
Årsmöte hölls den 16 maj i samband med Arkivveckan i Visby.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift
för 2018 dvs. 300 kronor och 100 kronor för studenter.
Styrelsemöten
Styrelsen har hållit följande sammanträden under 2017:
17 maj i Visby (konstituerande)
21-22 augusti i Eskilstuna (Möte med Arkiv Sörmland samt styrelsemöte)
16 oktober (telefonmöte)
6 december (telefonmöte)
Medlemsantal 2017
FALK hade 257 medlemmar, varav 2 studerande, den sista december 2017.
Medlemmarna representerar 129 kommuner, 15 landsting/regioner, 2
riksarkiv/landsarkiv samt 6 privata företag som har intresse för föreningens
verksamhet.
Föreningen Svensk Arkivtidskrift
Föreningen Svensk Arkivtidskrift ger ut tidskriften Arkiv som utkommer med
fyra nummer per år. Föreningens medlemmar har under året varit Föreningen
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för Arkiv och Informationsförvaltning (FAI), Folkrörelsernas Arkivförbund (FA),
Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun (FALK), Näringslivets
Arkivråd (NLA) samt Näringslivsarkivens Förening (NAF).
Styrelsen har bestått av Christina Sirtoft Breitholtz, ordförande (NAF) Anneli
Brattgård, sekreterare (FALK), Anastasia Pettersson, vice ordförande (NLA),
Peter Wattman, kassör (FAI) samt, Torgny Larsson ledamot (FA). Anneli
Brattgård har även varit FALK:s representant i tidskriftens redaktion.
Hemsidan
FALK:s hemsida www.falkarkiv.se är en viktig kanal för information om
föreningen och dess verksamhet. Styrelsen publicerar fortlöpande protokoll,
remissvar, rapporter och betänkanden. Hemsidan är också en plats för
offentliggörande av aktuella händelser och frågor som berör FALK:s
medlemmar.
De återkommande FALK-konferenserna administreras via hemsidan med
program och anmälan. På hemsidan finns också information om tidigare och
kommande konferenser – gäller även Arkivveckan från och med år 2013.
Webbkoordinator och ansvarig för hemsidan har varit Tobias Lundberg.
Ansvarig för formgivning och uppdateringar är Ditte Tengvall, Novemberfilm,
som anlitas av FALK.
Kompetensutvecklingsbidrag
Under året har FALK delat ut ett kompetensutvecklingsbidrag på 10.000
kronor till Johanna Holmkvist, Gävle, för att i Girona i Spanien studera digitalt
bevarande av foton, filmer och ljud i olika format. Johanna kommer att
presentera sina erfarenheter i en artikel i tidskriften Arkiv.
Konferens
Falk höll under 2017 ingen egen konferens utan deltog i planering och
genomförande av Arkivveckan i Visby.
SASS – Svenska arkiv i samverkan för synlighet
FALK ingår tillsammans med Folkrörelsernas arkivförbund (FA),
Näringslivsarkivens Förening (NAF), Näringslivets Arkivråd (NLA),
Föreningen för Arkiv och Informationsförvaltning (FAI) och Riksarkivet i
samarbetet SASS – Svenska arkiv i samverkan för synlighet. Två möten har
hållits under 2017.
ARKIV400 – Arkivåret 2018
Under 2017 har FALK deltagit i samarbetet runt ARKIV400. Arbetsgruppen
har bestått av representanter från arkivföreningarna och riksarkivet. Arbetet
har resulterat i en gemensam hemsida.
Remisser och skrivelser
FALK har inte svarat på några remisser under 2017. Styrelsen har arbetat på
en skrivelse till SKL för att få en redogörelse för hur man tänker sig stöd för
arkivfrågorna i framtiden. Skrivelsen överlämnas under hösten 2018.
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EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR ÅR 2017

Ekonomiservice
Föreningens bokföring, fakturerings- och betalningsrutiner har administrerats
av Arkiv Sörmland, Eskilstuna.
Ekonomisk redogörelse
Årets resultat blev ett underskott på 6 207 kronor.
Intäkter
Intäkterna från medlemsavgifter under året var 85 500 kronor, att jämföra
med 63 850 föregående år. Arkivveckan i Visby gav 91 005 kronor i intäkter.
Kostnader
Årets kostnader blev 182 712 kronor.
Eget kapital
Föreningens tillgångar var vid årsskiftet 673 851 kronor.
Avslutning
Intäkterna från medlemsavgifterna har ökat något under 2018 samtidigt som
kostnaderna för administrativt stöd, såsom bokföring, ökat. Medlemsavgifterna
täcker inte föreningens utgifter utan föreningen är beroende av inkomster på
mellan 50 000 till 100 000 kronor från den årliga konferensen för att uppnå en
ekonomisk balans. Alla konferenser är inte lika lyckade ur ekonomisk synvinkel
som de senaste årens har varit. Därför behövs ett ordentligt eget kapital för att
klara mindre goda år. De egna tillgångarna är för närvarande mycket robusta så
att föreningen kan klara flera tuffa år.

Ekerö den 7 maj 2018
Styrelsen

Anneli Brattgård

Nils

Mossberg
Krister Källén

Magdalena Nordin

Tobias Lundberg
Dahlin

Mikael

Malin Hedström

Ria Larsson

Göran Gullbro

