För arkiveringen i tiden

Välkommen till FALK:s konferens 2015
Arkivcentrum Syd, Lund
27-28 maj 2015

VÄLKOMMEN TILL LUND !
”För arkiveringen i tiden” är titeln på 2015 års FALK-konferens. Vad betyder det? Jo, för att klara
dagens arkiv krävs att vi vågar tänka nytt, samarbeta och lära av varandra. Konferensen inleds
med två exempel, från Region Skåne och Sollentuna kommun, på hur arkivfunktionen kan ta ett
helhetsgrepp över informationsförvaltningen. Flera föredrag behandlar olika aspekter av e-arkiv
och arkivariens nya roll. En svår, men viktig, fråga är hur vi ska bära oss åt för att få ledningens
stöd för våra frågor. Detta diskuteras av en panel bestående av en riksarkivarie, en regionarkivarie,
en kommunarkivarie och politiker. I år blickar vi även utanför landets gränser: Anouk Baving
från Nationalarkivet i Holland berättar om projektet ”Archives 2020” och Kristin Widerøe Thune
från Norskt Arkivråd berättar om deras arbete med kompetensutveckling för arkivariekåren. Från
forskarvärlden kommer Thomas Wiebe och Erik Wångmar som talar om vikten av medicinska
journalarkiv samt hur kommunarkiven bättre kan användas av den historiska forskningen. Nytt
för i år är att våra utställare erbjuds att hålla korta seminarier i samband med luncher och längre
pauser.
I år har vi glädjen av att vara i Lund, en av Skandinaviens äldsta städer med ett av världens hundra
högst rankade universitet. På tisdag kväll, innan konferensen börjar, finns möjlighet att delta i en
guidad visning av Kulturen i Lund samt avnjuta en buffé på Kulturkrogen. På onsdagkväll samlas
vi i festlokalen på Grand Hotel. Under middagen underhåller Caroline Leander på piano och
sång. Efter middagen bjuds det på underhållande quiz med höga halter av sång och musik tillsammans med Susanna Dzamic och Caroline Leander. Om du vill vara lite förberedd – se till att ha
koll på allt mellan himmel och jord.
Än en gång - varmt välkomna!
Nils Mossberg
Ordförande FALK

PROGRAM
Tisdag 26 maj
18:30

Buffé och mingel samt guidad tur, Kulturen i Lund, Tegnérsplatsen

Onsdag 27 maj
09:00

Registrering, kaffe och utställningsbesök, Arkivcentrum Syd

10:00

Välkommen

10:15

Aktuellt från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, ledamot i Samrådsgruppen

10:45

Paus

11:00

Med arkivet som motor. Ett samlat och strategiskt grepp om informationsförsörjningen
inom Region Skåne. Jörgen Andersson

11:30

Ett helhetsperspektiv för kommunal dokument- och ärendehantering samt e-arkiv.
Bo Johansson

12:00

Archives 2020; cooperation and innovation around digital archiving in the
Netherlands. A presentation and discussion about the objectives of the dutch
innovation programme ‘Archief 2020’ (Archives 2020), the participation of partners,
and new working methods. Anouk Baving, Nationalarkivet Holland

12:45

Kåseri, ”Arkiven och studenterna”. Fredrik Tersmeden

13:00

Lunch

14:00

Fyrtionio kommuner i Västra Götaland – Hur kan vi samverka? Johan Kjernald

14.20

Vägen till ett gemensamt avrop. Bertafemman (Järfälla, Täby, Sollentuna, Upplands
Väsby och Vallentuna) delar med sig av erfarenheter kring samarbete om ett gemensamt avrop mot SKL:s ramavtal för e-arkiv. Karin Pettersson och Anna Talling

14:40

Kommunalförbundet Sydarkivera – en regional arkivorganisation. Mats Porsklev och
Per Ribacke

15:00

Kaffe

15:15

”Vinnande argument för arkiv-/informationshantering. Eller hur vinner jag ledningens
stöd?” Paneldebatt: Jörgen Axelsson, Björn Jordell, Per Ribacke och Sara Salkvist

16:00

Arkivbevissthet, Norsk Arkivråds arbeid med kompetanseheving og bevisstgjøring!
Kristin Widerøe Thune, Norskt Arkivråd

PROGRAM
16:30

Arkiv på agendan för skolan! Möjligheter och utmaningar för skolan och arkiven.
Anna Ketola

17:00

Årsmöte

18:45

Middag Grand Hotel, Bantorget 1

Torsdag 28 maj
08:30

Medicinska journalarkiv; en kritisk/väsentlig/avgörande forskningsresurs som måste
användas. Exemplifierat med två aktuella Europeiska och Nordiska projekt inom
Barnonkologin. Thomas Wiebe

09:00

Behovet av att bevara svensk spelhistoria. David Osser och Olle Nordquist

09:20

Landets stads- och kommunarkiv - en underskattad resurs för den historiska
forskningen. Erik Wångmar

09:50

Kaffe, studiebesök Arkivcentrum Syd. Möjlighet till mingel med leverantörerna.

11:15

E-arkivens roll och nytta för e-samhället. Vad är på gång hos SKL? Anna Gillquist

11:45

No brown M&M:s. Arkivarien - en viktig bricka för att skapa informationskvalitet.
William Försth

12:15

Vart är arkivarien på väg? Ett föredrag i kåserande anda om arkivarier i historia och
litteratur.
Anneli Brattgård

12:45

Avslutning. Nils Mossberg

13:00

Lunch

Presentation av föreläsare
FALK:s konferens i Lund 2015
Jörgen Andersson
Regionarkivarie och områdeschef för Informationsförsörjning och regionarkiv
i Region Skåne som sysselsätter dryga hundratalet medarbetare. Jörgen har
tidigare arbetat som universitetsarkivarie i Lund och är en av initiativtagarna till
Arkivcentrum Syd.

Bo Johansson
Arkivarie i Sollentuna kommun och har tidigare arbetat på Landstingsarkivet
i Stockholms län. Bo arbetar huvudsakligen med frågor kring dokument- och
ärendehantering hos förvaltningarna och för närvarande med att förbereda
kommunen för införande av e-arkiv.

Anouk Baving
Programme manager at the Dutch National Archives and responsible for
Archives 2020 (‘Archief 2020’) - a four year national programme running from
2013-2016. Archives 2020 aims to improve sustainable access to digital governmental records and archives, and support the transition of the role of archivists
in modern information management. Anouk is a member of the management
team of the National Archives.

Fredrik Tersmeden
Arkivarie vid Lunds universitetsarkiv och har även verkat som lärare i arkivvetenskap samt som ansvarig för Akademiska Föreningens Arkiv & Studentmuseum. Han är för närvarande en av huvudförfattarna till en kommande historik
över Lunds universitet.

Johan Kjernald
E-Samordnare på Västkom och en av 8 personer som arbetar med verksamhetsutveckling med stöd av IT inom Västra Götaland. Sedan 2014 är hans arbete
fokuserat på att stödja regionens kommuner i arbetet med e-arkiv.

Karin Pettersson och Anna Talling
Karin Pettersson är kommunarkivarie i Upplands Väsby och
Anna Talling är kommunarkivarie i Järfälla och representerar
den så kallade Bertafemman. Bertafemman är samarbete mellan Järfälla, Täby, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna
som har som mål att göra ett gemensamt avrop mot SKIs
ramavtal för e-arkiv.

Per Ribacke och Mats Porsklev
Per Ribacke är kommunalråd och kommunstyrelsens
ordförande i Alvesta kommun samt ordförande i förbundsstyrelsen för kommunalförbundet Sydarkivera. Mats Porsklev
är förbundschef för kommunalförbundet Sydarkivera.

Paneldebatt
Jörgen Andersson, se ovan
Björn Jordell Riksarkivarie och chef för Riksarkivet.
Per Ribacke, se ovan
Sara Salkvist Kommunarkivarie i Nässjö kommun.

Kristin Widerøe Thune
Leder for Norsk Arkivråds kursutvalg, og hun sitter i landsstyret. Til daglig er
hun arkivleder i Direktoratet for byggkvalitet.

Anna Ketola
Arkiv- och verksamhetschef, Skånes Arkivförbund. Arkivet har aktivt arbetat
med förmedlingsfrågor sedan mitten på 90-talet och hade åren 2006 – 2008 ett
nationellt uppdrag på det arkivpedagogiska området. Anna undervisar i strategisk planering, abm-samverkan och i förmedling av arkiv på Lunds universitet
och ingår i redaktionsgruppen för en nordisk antologi kring arkivförmedling.

Thomas Wiebe
Docent vid Institutionen för Pediatrik i Lund. Specialist i Barnonkologi. Aktuella forskningsområden: Sena komplikationer efter barncancerbehandling och
Genetiska orsaker till barncancer.

David Osser och Olle Nordkvist
David Osser, IT-arkivarie på Malmö stadsarkiv och ordförande i Spelarkivet. Olle Nordquist, Arkivarie på Malmö
stadsarkiv och styrelseledamot i Spelarkivet. Spelarkivet är en
ideell förening som grundades i september 2014. Föreningen
har som mål att samla in, bevara, tillgängliggöra och sprida
kunskap om svensk spelhistoria och spelkultur.

Erik Wångmar
Docent i historia och tjänstgör som lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitet
i Växjö. Erik blev filosofie doktor i historia vid Växjö universitet år 2003 på
avhandlingen Från sockenkommun till storkommun. Han har efter disputationen publicerat åtta kommunhistoriska monografier. Bland dessa finns bland
andra Att skriva stads- och kommunhistoria.

Guidad visning av ACS
Arkivcentrum Syd (ACS) är norra Europas största ABM-center och rymmer sammanlagt 44
hyllmil handlingar och föremål, fördelade på 9 magasin. Visningen av ACS tar er med till såväl
de publika delarna med forskarsalar och bibliotek, som till magasinen och dess samlingar. Det är
personal från Landsarkivet i Lund, Lunds Stadsarkiv, Regionarkivet i Skåne och Universitetsarkivet vid Lunds Universitet, som håller i visningarna.

Anna Gillquist
Programansvarig för gemensamma funktioner och tjänster på Avdelningen för
digitalisering hos SKL. I hennes ansvar ingår bl.a. att stötta och främja införandet av e-arkiv och den digitala brevlådan Mina meddelanden hos kommuner
och landsting.

William Försth
Arkivchef på NU-Sjukvården inom Västra Götalandsregionen. Tidigare
verksamhetschef för tillsyn och rådgivning på regionarkivet i Göteborg och
arkivchef på stadsbyggnadskontoret i Göteborg som blev årets arkiv 2011

Anneli Brattgård
Kommunarkivarie i Ekerö kommun, ledamot i FALK:s styrelse och litteraturvetare som funderar
på hur bilden av arkivarien ser ut idag, hur den blev sådan och vart den är på väg.

Konferenspris
Medlem i FALK/FAI 4400 SEK
Ej medlem 5500 SEK
Anmälan
Anmäl dig via www.falkarkiv.se
Sista anmälningsdag är 1 maj

