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Eva Lindelöw Sjöö, Susanne Strangert

§ 1. Mötet öppnas
Arne öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§ 4. Ekonomisk rapport
Genomgång av en prognos för år 2000 som utvisade att FALK ser ut att få ett negativt resultat på ca 40
000 kr. Prognosen, ett utdrag av huvudboken som visade samtliga konton och dels alla transaktioner i
verifikationsnummerordning, föranledde styrelsen besluta att Susanne tillsammans med Arne närmare
granskar räkenskaperna. Arne kontaktar Elisabeth Holmstrand EST AB för att tillsammans med henne
kontrollera originalfakturorna. Susanne ska skriva en förklarande kommentar till bokföringen.

§ 5. Sekreteraren har ordet.
Inga inkomna skrivelser, inga ansökningar om bidrag eller stipendier har inkommit. Adressändring är
meddelad Tema Arkiv. Adressen till FALK ska vara samma som till sekreteraren.

§ 6. Uppsala 2001
Anita redogör för konferensutskottets möte med stadsarkivet i Uppsala den 5 oktober. Frågor för
styrelsen att besvara med anledning av det mötet gällde

Programinnehåll
Hur mycket kan Falk bidra med?
Konferensavgiftens storlek

Under mötet fastställdes konferensens programinnehåll. 2001 års konferens kommer att ha tema med
anknytning till demokrati, information och integritet.

Med hänsyn till Anitas förslag till konferensbudget, Falks kommande utgifter och prognosen för 2000
beslutades att Falk inte kan bidra särskilt för konferensen i Uppsala. Tidigare konferenser har betalat sig
själva genom intäkter som täcker faktiska kostnader. Det finns inga skäl att frångå den principen.

Priset för konferensen bör vara oförändrat, 3.500 kr för 2 dagar för medlemmar. Det priset ligger som
beräkningsgrund vid planeringen av konferensen.

§ 7. Falks hemsida
Håkan och Ulrika har granskat hemsidan och funnit att de vill förändra utseendet (layouten) och att de
saknar en del fasta rubriker som alltid bör finnas med. De redogjorde för sina tankegångar och presen-
terade förslag på hur hemsidan kan presenteras.

Eftersom det varit svårt att skapa bra rutiner för att få hemsidan att fungera diskuterades möjligheten
att genom vanligt utskick till medlemmarna distribuera årsmötesprotokoll, nya stadgar samt aktuell
information från styrelsen.

Beslutades att koncentrera informationen till hemsidan. Ulrika och Håkan ska tillsammans med Klas-
Erik förändra layout och presentationen. Eva ska snarast skriva ett meddelande till medlemmarna med
uppmaning om att ta del av nya stadgar, årsmötesprotokoll samt aktuell information. Meddelandet ska
införas i Tema Arkiv under ”Föreningsnytt”.

§ 8. NAD-rådet och Info-Tek-Red
FALK har tidigare haft en representant i dels NAD-rådet och dels i referensgruppen inom projektet
INFO-TEK RED. Eva har kontrollerat hur arbetet med referensgrupperna fungerar idag.

NAD-rådet
Från Riksarkivet meddelas att NAD-rådet inte varit aktiverat på flera år. Referensgruppen anses
emellertid existera. Vi enades om att FALK inte behöver ha en speciell representant utan kallelse till
eventuellt möte går direkt till styrelsen som därefter har att utse någon inom styrelsen att delta.
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INFO-TEK-RED
Enligt projektets sekreterare finns inte längre någon referensgrupp. Därför behöver FALK inte längre en
representant.

§ 9. Konferensrapporter
Beträffande styrelsens ”sorgebarn”, 1999 års konferensrapport föreslog Susanne Strangert att se över
möjligheten att ge ut rapporten som CD-skiva. Om idén inte går att genomföra har styrelsen att inom
sig dela upp de 7-8 föredrag som återstår, göra utskrifter och redovisa rapporten i referatsform.

Beträffande 2000 års konferensrapport beräknas den vara färdig till jul.

Beträffande kommande rapport för år 2001 är det viktigt att redan under nästa möte med konferens-
utskottet och Uppsala stadsarkiv, klargöra ansvarsfördelningen.

§ 10.Rapporter
SASS (bil § 10)
Anita redogjorde för senaste mötet med SASS (Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet) den 19 septem-
ber. Susanne och Anita, som representerar FALK, ingår i olika arbetsgrupper inom SASS. Anita meddelade
att hon inte kan fortsätta i ledningsgruppen för SASS men att hon gärna kvarstår i arbetsgruppen som
arbetar för en gemensam arkivvecka. Susanne fortsätter i ledningsgruppen och deltar även i en arbets-
grupp som arbetar för en gemensam hemsida.

SASS har som målsättning att kunna ordna en gemensam arkivvecka tillsammans med samtliga arkiv-
föreningar och Svenska Arkivsamfundet år 2002. Förslaget innebär en rad ställningstagande för dels
styrelsen inom FALK men framför allt för medlemmarna. Vi måste diskutera vilka konsekvenserna blir
om vi deltar i arkivveckan. Medlemmarnas åsikter och synpunkter måste inhämtas t ex genom en enkät.
Eftersom vi snart måste ta ställning till förslaget om arkivvecka beslutade styrelsen att inför årsmötet
lägga fram en proposition.

Inom styrelsen var samtliga positiva till förslaget om arkivvecka.

§ 11.Övriga frågor
Avtal med EST AB
Ett förslag till avtal finns nu upprättat som skickats till Elisabeth Holmstrand för synpunkter. Styrelsen
godkände förslaget.

Medlemsregister
Ulrika arbetar med medlemsregistret tillsammans med Elisabeth Holmstrand. Styrelsen beslutade att
Elisabeth Holmstrand bör hantera registret i Access. Om hon inte har programmet får FALK införskaffa
detta åt henne.

Rutiner för ekonomi, ersättningar
Med anledning av ett förslag från Susanne Strangert beslutades att styrelsen upprättar ett förslag till
skriftliga rutiner för ersättningar m m inom FALK.

Valberedningen
Med hänsyn till eventuellt merarbete för året 2001/2002 är det lämpligt att utnyttja möjligheten rörande
extra ledamöter i de ändrade stadgarna. Beslutades att föreslå valberedningen att till nästa årsmöte välja
in ytterligare två ledamöter i styrelsen. Årsmötet har då att välja ny ordförande samt tre ledamöter.

Folder
Beslutades att arbetet med foldern fortsätter och att Håkan presenterar en kostnadskalkyl och ett första
förslag till innehåll som vi tillsammans ska bearbeta.

§ 12 Mötet avslutas
Arne avslutade ett digert möte och tackade Susanne som denna gång ordnat alla praktiska arrangemang.
Nästa möte blir i januari i Uppsala.

Vid protokollet Justeras
Eva Lindelöw Sjöö                                                                            Arne Fryksén
Sekreterare                                                                                   Ordförande


