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Närvarande: Jan östergren, Håkan Gustavsson, Ulrika Gustafson, Eva Lindelöw
Sjöö, Anne-Marie Alfredsson, Erik Lindblad, Donald Johnson
Frånvarande: Susanne Strangert

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

§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3. Protokoll från föregående styrelsemöte
Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

§ 4. Ekonomi
Donald redogör för utfallet t o m 2001-10-31. Föreningens saldo är 121.408 kr.
Beslutades att samtliga uppdrag som FALK uppdrar åt annan och som FALK betalar för ska regleras
via avtal.

§ 5. Förslag till ersättningar mm för FALK:s styrelse
Jan presenterade ett förslag till ersättningar. Styrelsen är överens om förslaget men Jan får göra en del
redaktionella ändringar. Han ska även kontrollera regler för förlorad arbetsförtjänst.

§ 6. Resebeställningar
FALK:s styrelseledamöter samt andra med uppdrag för FALK som innebär resor kommer i fortsätt-
ningen att kunna beställa resor via Nyman & Schultz.

§ 7. Möte med revisorer
Inget datum för möte ännu fastställt. Erik kontrollerar med Rickard Hallgren. Det är viktigt att mötet
sker före nyår.

§ 8. Remisser
Gallringsråd rörande överförmyndarnämndens handlingar

Eva presenterade FALK:s yttrande över Riksarkivets förslag till Allmänna råd om bevarande och
gallring av handlingar hos överförmyndare. Eva och Susanne har sammanställt svaret. ( Bil § 8)

§ 9. Hemsida
Innehåll

Fortfarande är vi inte riktigt bra på att förse hemsidan med innehåll. Beslutades att komplettera
hemsidan med en förteckning över samtliga medlemmars e-post för att på så sätt nå dessa direkt för
att meddela om nyheter på hemsidan. På så sätt stärker vi kommunikationen med medlemmarna.

§ 10. Rapport från SLA:s årsmöte
Håkan redogjorde för sitt deltagande på SLA:s årsmöte i Danmark.

§ 11. Medlemsregister
Medlemsmatrikel

För tillfället finns 297 betalande medlemmar och tryckt matrikel över dessa ska nu distribueras till
samtliga. Här kommer att framgå namn och adresser till respektive arbetsplats.
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§ 12 Tema Arkiv
Förslag till ny medlemsavgift

Styrelsen för Föreningen Svensk Arkivtidskrift hade, i oktober, ett extra styrelsemöte rörande
ekonomin. Ett förslag till samtliga medlemsföreningar är att höja medlemsavgiften. Den fasta från
12.000 kr till 15.000 kr och den rörliga från 15 kr per medlem till 20 kr per medlem. Medlemsavgiften
är tänkt att gälla från 2002.

Beslutades att godkänna förslaget.

Förslag på artiklar

Beslutades att föreslå redaktören att införa en artikelserie i Tema Arkiv som ska behandla kommun-
och landstingsarkivariens vardag.

§ 13 Arkivvecka
Jan redogjorde för planeringen av 2002 års arkivvecka. Styrelsen lade förslag till seminarier.

§ 14 SASS
Efter en redogörelse av Jan om arbetet inom SASS och en efterföljande diskussion enades vi om att
FALK:s representanter, Jan och Susanne, får påtala behovet av att SASS i ännu högre grad än tidigare
tydliggör sina mål och arbetssätt.

§ 15 Avslutning
Jan avslutade mötet.
Nästa möte äger rum i Norrtälje.

Vid protokollet Justeras
Eva Lindelöw Sjöö Jan östergren
Sekreterare Ordförande
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