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Närvarande: Ulrika Gustafson, Erik Lindblad, Eva Lindelöw Sjöö,
Susanne Strangert och Jan Östergren

Frånvarande: Ann-Marie Alfredsson, Håkan Gustavsson och Donald Johnson

§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 Rapport ekonomi
Eva redogjorde för utfallet t o m 2003-08-15 (Bil.4). Föreningens saldo har minskat med  28 437 kr. I
detta resultat ingår inte utfallet för årets FALK-konferens (se §5).

§5 Konferens 2003 - uppföljning
Konstaterades att årets konferens har fått mycket positiva responser överlag. Totalt deltog ca 80
betalande FALK-medlemmar. Konferensen gav ett överskott med ca 20.000 kr.

§6 Konferens 2004
En andra Arkivvecka kommer att arrangeras under våren 2004. FALK har sedan tidigare bestämt sig
för att inte delta i arrangörsgruppen den här gången och istället arrangera en FALK-konferens. För att
inte krocka med Arkivveckan beslutades att nästa FALK-konferens kommer att äga rum någon gång i
september 2004.

Under mötet diskuterades lämplig konferensort, teman och tänkbara föredrags-hållare. Huvudteman
för konferensen bestämdes till digital långtidslagring och tillämpning av den nya lagstiftningen. Kontak-
ter skall tas med kommun- och landstingsförbunden för samverkan kring konferensen.

§7 Remisser
Ordning och reda bland allmänna handlingar
Styrelsen diskuterade innehållet i FALK:s remissvar av ”Ordning och reda bland allmänna handlingar”
som Erik sammanställer. En uppmaning att bidra med synpunkter har gått ut via e-post till medlem-
marna

Allmänna råd - Plan och byggverksamhet
FALK har av den kommunala samrådsgruppen fått ett förslag till allmänna råd om bevarande och
gallring av handlingar rörande den kommunala plan- och byggverksamheten. Jan utformar och sam-
manställer remissvaret som skall vara klart den 1 oktober 2003.

§8 Hemsida
FALK:s nya maillista introducerades den 21 augusti. Detta resulterade i en oönskad rundgång av
frånvaromeddelanden. Erfarenheterna från utskicket gör att vi nu avvaktar med vidare användning av
listan tills vidare. Ett meddelande om detta har gått ut till medlemmarna. Bestämdes att det i fortsätt-
ningen ska krävas anmälan till maillistan. Information och regler för maillistan ska skickas ut på nytt via
e-post med möjlighet till anmälan. Detta läggs samtidigt ut på hemsidan.

Det behövs en listmaskinist som hanterar maillistan och övriga mailinglistor som styrelsen ansvarar
för. Arbetet med detta och med hemsidan i stort förutsätter att möjligheten finns till backup. Besluta-
des att Håkan, som har fungerat som listmaskinist hittills, även fortsättningsvis får rollen och att
Susanne blir biträdande maskinist. Beslutades även att Håkan blir biträdande webbansvarig.
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Ny lagstiftning på området (SFS 2003:389) kräver att besökare på hemsidor informeras om cookies
och dess hantering. Beslutades att Håkan och Susanne tar fram ett förslag på information kring detta
för hemsidan.

§9 Inbjudan till SLA-konferens
FALK har fått en inbjudan till SLA:s årsmöte i Helsingör den 12-14 september. Tyvärr har ingen i
styrelsen möjlighet att närvara detta år.

§10 Avslutning
Jan förklarade mötet avslutat. Nästa möte hålls i Stockholm den 16 oktober.

Vid protokollet Justeras
Erik Lindblad Jan Östergren
Sekreterare Ordförande
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