
Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun, FALK
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Närvarande: Jan Östergren, Håkan Gustavsson, Ulrika Gustafson, Erik Lindblad,
Eva Lindelöw Sjöö, Ann-Marie Alfredsson, Donald Johnson, Susanne Strangert

Inbjudna till den 17 januari: Björn Jordell, Svenska Kommunförbundet,
Christer Bogefeldt, Riksarkivet (SASS)

§1 Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet och Ann-Marie hälsade alla välkomna till stadsarkivet i Norrtälje.

§ 2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

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

§ 4 Ekonomi
Kassarapport
Donald redogjorde för det ekonomiska läget och för år 2001 ser det ut på följande vis;
Resultat för år 2001: 86.751 :-
Summa tillgångar: 282.079:- (utgående balans)

Ekonomiservice
Beslutades att FALK säger upp avtalet med ekonomiservice, EST AB i Helsingborg.
I fortsättningen administreras ekonomin av kassören, för närvarande Donald Johnson och
medlemsregistret av särskild ansvarig inom styrelsen, för närvarande Ulrika Gustafson.

§ 5. Årsmötet
Tidpunkt
Årsmötet kommer att hållas den 16 april k115.30 i stadshallen i Lund.

Medlemsavgift för år 2003
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift - 150 kr.

§ 6. Hemsida
Avtal
Beslutades att avtalet med webbredaktören Klas-Erik Karlsson sägs upp och ska ha upphört att
gälla fr o m nästa år, 2003. Hemsidan ska istället administreras av särskild ansvarig inom styrelsen.

§ 7 Inbjudan från FA:s styrelse
Från Folkrörelsernas Arkivförbund, FA, har inkommit en inbjudan om gemensamt styrelsemöte i
syfte att öka samarbetet mellan föreningarna. I inbjudan skriver FA bl.a; "Vi har mycket gemensamt
och sannolikt en lång rad frågor att diskutera. Med tanke på det pågående arbetet inom arkiv-
utredningen -Arkiv för alla, anser vi att ett gemensamt uppträdande är en styrka."

Beslutades att Ann-Marie Alfredsson, Donald Johnson och Jan Östergren deltar i mötet den
21 februari 2002 på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

§ 8 Tema Arkiv
Nr 1 2002
Nr 1 för år 2002 ska ha temat kommuner. Då styrelsen fått i uppdrag, av tidningens redaktion, att
ordna ledarsidan beslutades att fråga Cristina Wahlström, stadsarkivet i Uppsala, om hon med sin
långa erfarenhet av kommunala arkiv samt en av grundarna till FALK, kan åta sig uppdraget.
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Ombud till Svensk Arkivtidskrifts årsmöte
Föreningen Svensk Arkivtidskrift har sitt årsmöte den 7 mars 2002 i Stockholm.
Varje medlemsförening skall inom sin styrelse utse två ombud till årsmötet.

Beslutades att utse Susanne Strangert och Ulrika Gustafson till ombud för FALK.

§ 9. Rapporter
Arkivveckan
Jan presenterade ett digert och innehållsrikt program och redogjorde för planeringen.
Inbjudan till samtliga medlemmar är på väg ut.

Svenska Kommunförbundet
Björn Jordell informerade om sin roll på Svenska Kommunförbundet, bl a som rådgivare till
kommunerna i arkivfrågor .

Både Svenska Kommunförbundet och FALK saknar aktuell lägesbeskrivning rörande arkivsituationen
ute i landets kommuner.

Beslutades att FALK tillsammans med Svenska Kommunförbundet tar fram en enkät.
Enkäten kommer att skickas ut i Svenska Kommunförbundets namn. Donald Johnson, Ann-Marie
Alfredsson och Jan Östergren ansvarar för innehållet i enkäten. Gruppen ska också beakta landsting-
ens arkivsituation med jämförbara studier.

§ 10Avslutning
Jan avslutade mötet och tackade Ann-Marie för alla praktiska arrangemang.
Nästa möte äger rum i Malmö den 15 april.

Vid protokollet Justeras

Eva Lindelöw Sjöö Jan Östergren
Sekreterare Ordförande
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