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Närvarande: Ann-Marie Alfredsson, Håkan Gustavsson, Ulrika Gustafson,
Donald Johnson, Erik Lindblad, Eva Lindelöw Sjöö, Susanne Strangert
och Jan Östergren

§ 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 Arkivveckan 2004
FALK har fått en inbjudan av SASS att medverka i arrangörsgruppen för den svenska Arkivveckan
2004 (se 2003-03-31 §7). Styrelsen har tidigare konstaterat att FALK:s ekonomiska förutsättningar
gör att föreningen inte har möjlighet att delta i Arkivvecka mer än vart fjärde år. Erfarenheterna från
den lokala arrangörsgruppen för 2002 års Arkivvecka säger också att det egentligen krävs längre
förberedelsetid för ett lyckat arrangemang.

Beslutades att tacka nej till erbjudandet att delta i Organisationskommittén för 2004 års Arkivvecka
och att istället anordna en FALK-konferens nästa år.

§ 5 Konferens 2003
Eva gick igenom läget som konstaterades vara under kontroll. Föredragshållarna skall tillfrågas om
tillstånd för publicering av manus och/eller overheadbilder på hemsidan. Någon konferensrapport
trycks ej.

§ 6 Årsmöte 2003
Ordförande och sekreterare är klara. Eva Karlsson och Gunilla Aretoft-Persson har tillfrågats och till
styrelsens glädje tackat ja.

§ 7 Remiss SOU
FALK har fått Offentlighets- och sekretesskommitténs delbetänkande SOU 2002:97 ”Ordning och
reda bland allmänna handlingar” på remiss. Remissvaret skall vara klart 1 september. Donald, Eva, Jan,
Susanne och Ulrika lämnar bidrag som samordnas av Erik.

§ 8 Hedersmedlemmar
Under föregående styrelsemöte diskuterades frågan om hedersmedlemmar i FALK. Styrelsen konsta-
terade nu att tiden för förberedelser av denna fråga är för knapp för att hinna med detta till årets
årsmöte. Då det inte finns några utsedda hedersmedlemmar sedan tidigare krävs en grundlig diskus-
sion om urval, tillämpning och kriterier.

Styrelsen beslöt att återuppta denna fråga i god tid före årsmötet 2004.

§ 9 Avslutning
Jan förklarade mötet avslutat. Nästa möte hålls i Uppsala den 25 augusti.

Vid protokollet Justeras
Erik Lindblad Jan Östergren
Sekreterare Ordförande
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