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Närvarande:  Arne Fryksén, Ulrika Gustafson, Håkan Gustavsson,
Anita Kutzner, Susanne Strangert
Adjungerad: Cristina Wahlström, Uppsala stadsarkiv
Frånvarande: Eva Lindelöw Sjöö.

§ 1. Mötet öppnas
Arne öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Håkan ersatte Eva som sekreterare under detta
möte.

§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll samt ett protokoll "per capsulam" godkändes.

§ 4. Uppsala 2001
Tillsammans med Cristina Wahlström, Uppsala stadsarkiv gjordes en avstämning inför konferensen
2001.

Det bestämdes att styrelsen skall utse gruppledare och sekreterare till gruppdiskussionen på konfe-
rensens andra dag. I konferensmappen som varje medlem får vid registreringen skall ingå gruppindel-
ning, diskussionsfrågor samt anvisningar för avrapportering.

§ 5. Jubileumskåseri
Manus till ett jubileumskåseri tillägnat FALK:s 25-årsjubileum, författat av Michael Frankius lades fram.
Kåseriet skall presenteras av Michael under jubileumsmiddagen i Uppsala. En tryckt version skall
dessutom bifogas konferansrapporten.

§ 6 Ekonomisk rapport
Genomgång av en resultaträkning per den första mars år 2001 visade att medlemsavgifter under
perioden influtit till högst ca hälften jämfört med utfallet år 2000.

§ 7 Kostnad för adressetiketter
Frågan om försäljning av adressetiketter från medlemsregistret bordlades till nästa möte.

§ 8 Sekreteraren har ordet
Eva hade via e-post inför mötet meddelat att det inte inkommit några motioner eller andra skrivelser
från medlemmar som rör årsmötet eller propositionen om arkivvecka. Övriga skrivelser och material
som inkommit till sekreteraren sedan förgående möte kommer att behandlas vid kommande möte.

§ 9. Årsmötet
Revisionsrapport för verksamhetsåret 2000 diskuterades.
Beslöts att Arne och Susanne skulle författa ett svar på revisionsrapporten.
Beslöts även att de skulle ta fram ett förslag till regler för ersättningar som kan presenteras på
årsmötet.
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§ 10. Rapporter
Broschyr
Håkan överlämnade ett slutkorrektur av Falkbroschyren för påseende. Det beslutades att foldern
skall tryckas i 7000 exemplar.

Konferensrapporter
Västerås 2000: Ulrika meddelade att rapporten ligger klar för tryckning. Distribution kommer att ske
i början av maj. Rapporten kommer således medlemmarna till del före Uppsalakonferensen.

Stockholm 1999: Susanne meddelade att ytterligare något arbete kvarstår med Stockholmsrapporten.
Det blir en tryckt rapport och ej en CD version vilket varit uppe för diskussion tidigare. Några av
styrelsemedlemmarna kommer att bistå Susanne med redigeringen av materialet.

Hemsida
Klas-Erik har vidtagit vissa förändringar av designen på FALK:s hemsida. Håkan och Ulrika kvarstår
som ansvariga för utlägg av information på sidan. För att upprätthålla en levande hemsida bör samtliga
i styrelsen delge Håkan och Ulrika tips om material som kan publiceras.

SASS
Susanne delgav minnesanteckningar från möte med ledningsgruppen i SASS den 3 april 2001. Det
framgick av dessa bl a att Arkivveckan 2002 bör få karaktären av "en mötesplats" och att veckan skall
innehålla information och diskussion som är angelägna för alla deltagare.

Arne skall delta i ett möte i Malmö den 16 maj angående Arkivveckan 2002. Om möjligt kommer han
att återföra information om detta till årsmötet, i samband med styrelsens proposition om arkivveckan
föredras.

EU-konferens i Lund
Arne deltog för FALKs räkning i EU-konferensen i Lund i april. Konferensen handlade om offentlighet
i EU-organisationen. Arne kommer att delge medlemmarna sina intryck från konferensen på FALK:s
hemsida.

§ 11. Övriga frågor
Medlemsregistret
En blankett för uppdatering av medlemsregistret har tagits fram av Eva och
Ulrika. Blanketten kommer att bifogas konferensrapporten när den distribueras
i början av maj.

§ 12 Mötet avslutas
Arne avslutade mötet och tackade Susanne som denna gång ordnat de praktiska arrangemangen.
Nästa möte blir i maj i samband med konferensen i Uppsala.

Vid protokollet Justeras
Håkan Gustavsson Arne Fryksén
Tf Sekreterare Ordförande


