
Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun, FALK

Styrelseprotokoll nr 4 • 31 mars 2003 • Stockholm

Närvarande: Ann-Marie Alfredsson, Håkan Gustavsson, Erik Lindblad,
Susanne Strangert och Jan Östergren

Frånvarande: Ulrika Gustafson, Donald Johnson och Eva Lindelöw Sjöö

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

§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

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

§4 Hemsidan
Ditte Tengwall hade på styrelsens uppdrag utformat ett förslag till ny hemsida och logotyp för FALK.
Inför ett möte med Ditte i direkt anslutning till styrelse-mötet gick styrelsen igenom förslaget som
väckte stor beundran och tillfredsställelse. Ditte kommer att svara för uppdateringar efter styrelsens
önskemål. Susanne utsågs som primär kontaktperson gentemot Ditte.

Föreslogs även att undersöka möjligheterna till ett diskussionsforum för medlemmarna på hemsidan.
Den nya hemsidan skall behålla den gamla adressen www.falkarkiv.org och kommer att lanseras i
samband med konferensen i Gävle.

Styrelsen beslöt att godkänna förslaget till struktur och utformning av hemsidan samt den nya
logotypen.

§5 Årsmöte
Utskick
Utskick med fullständig dagordning och ev. inkomna förslag och motioner skall ske under v.18.

Hedersmedlem
Enligt stadgarna har årsmötet möjlighet att utse personer som gjort stora insatser för de kommunala
arkiven som hedersmedlemmar i FALK. Styrelsen diskuterade att till detta år utnyttja denna möjlighet.
Jan skall be Christer Häger, formgivare vid Malmö stadsarkiv, att utforma ett förslag till diplom.

Revisionsrapport
Revisorerna hade ställt några kompletterande frågor i samband med granskningen av FALK:s räken-
skaper. Dessa har besvarats av Donald och revisorerna har förklarat sig vara tillfreds med svaren.

§6 Revidering av regler för utbetalning av FALK:s stipendier
Regler för stipendier
Ann-Marie och Donald hade sammanställt ett förslag till revidering av reglerna för utbetalning av
FALK:s stipendier. Förslaget skall kompletteras med krav på skriftlig återrapportering och ekonomisk
redovisning samt krav på återbetalning om de beviljade medlen ej utnyttjas. Styrelsen enades även om
att byta ut termen stipendier mot det mer rättvisande kompetensutvecklingsbidrag.

Beslutades att efter kompletteringar överlämna förslaget till regler för utbetalning av kompetens-
utvecklingsbidrag till årsmötet för beslut.

Ansökan om ersättning
En ansökan om bidrag ur stipendiefonden hade inkommit från det regionala nätverket Berta-gruppen
(Bil. 6). Styrelsen beslöt att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.
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§7 Arkivvecka 2004
Jan meddelade att ledningsgruppen för SASS beslutat att en andra Arkivvecka kommer att arrangeras
i Stockholm år 2004. FALK har därför fått en inbjudan att medverka i Organisationskommittén för
den svenska Arkivveckan 2004 (Bil. 7). FALK:s medverkan kan dock inte avgöras i dagsläget, bland
annat krävs en ekonomisk konsekvensanalys av årets konferens. Styrelsen har redan tidigare konstate-
rat att Arkivveckan sett utifrån FALK:s ekonomi inte bör arrangeras för ofta.

Beslutades att tills vidare avvakta med svar till SASS. Jan tar kontakt med SASS angående detta.

§8 Arkivutredningen
Håkan hade sammanställt och utformat FALK:s remissvar på Arkivutredningens betänkande ”Arkiv
för alla” (Bil. 8).

§9 Avslutning
Jan förklarade mötet avslutat. Nästa möte hålls i samband med konferensen den 20 maj kl. 15 i Gävle.

Vid protokollet Justeras
Erik Lindblad Jan Östergren
Sekreterare Ordförande
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