
Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun, FALK

Styrelseprotokoll nr 2 • 16 oktober 2003 • Stockholm

Närvarande: Ann-Marie Alfredsson (deltog ej under §8), Ulrika Gustafson,
Donald Johnson, Erik Lindblad, Susanne Strangert och Jan Östergren

Frånvarande: Eva Lindelöw Sjöö och Håkan Gustavsson

§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
Donald redogjorde för utfallet t o m 2003-10-08 (Bil.4). Under hösten har föreningen haft stora
initialkostnader med upplägget och utformningen av den nya hemsidan.

§5 Konferens 2004
Vi ska skriva en blänkare om konferensen till nästa nummer av Tema Arkiv. Det är viktigt att nå ut
med information redan på ett tidigt stadium. Under mötet diskuterades ytterligare tänkbara
programpunkter, såsom information om sammanslagningen av Kommun- och Landstingsförbundet.

Preliminära konferensdagar bestämdes till den 15:e och 16:e september, alternativt vecka 37 eller
39, med ett frivilligt kvällen-före arrangemang den 14:e. Ann-Marie ska reservera plats på Hotell
Roslagen i Norrtälje. Som konferenslokal kan biografsalongen på LV3 användas. Konferenskommittén
ska undersöka lämplig konferensbyrå.

§6 Hemsida
FALK skall skriva ett avtal Ditte Tengwall angående hennes löpande arbetsuppgifter med hemsidan.
Avtalet samt tidigare korrespondens angående uppbyggnaden av hemsidan skall bifogas kommande
styrelseprotokoll.

Styrelsen fastslog vidare att annonsering av lediga tjänster inom kommun och landsting på FALK:s
hemsida skall vara gratis.

§7 Bidrag till Arkivens Dag 2003
Beslöts att utbetala ansökt bidrag om 5.000 kr till den nationella samordningen av Arkivens Dag.

§8 Ansökan om nätverksbidrag
Under FALK:s årsmöte 2003 fastslogs regler för utbetalning av kompetens-utvecklingsbidrag. En
ansökan om nätverksbidrag från Berta-gruppen inkom under våren 2003 (se protokoll 2003-03-31
§6) och togs nu upp för behandling. Styrelsen bedömer dock att det under rådande ekonomiska
situation inte finns något utrymme för att utbetala något bidrag. Styrelsen beslöt därför att avslå
Berta-gruppens ansökan.

§9 Fråga angående stipendium
Jan har fått en fråga angående medlemskap och ekonomiskt bidrag till arkivstudier för registratorer
(se bil. § 9). För närvarande finns inga förutsättningar för liknande bidrag (se ovan). Frågan skall
besvaras med en uppmaning att utnyttja möjligheten till studentmedlemskap.
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§10 Arkivveckan 2004
FALK har fått ett erbjudande från Arkivveckans organisationskommitté om observationsplats i
kommittén för FALK. Styrelsen beslöt att avböja erbjudan.

§11 Remisser
Erik har sammanställt FALK:s remissvar av betänkandet Ordning och reda bland allmänna handlingar
(SOU 2002:97). Jan har sammanställt FALK:s remissvar av förslaget till allmänna råd om bevarande
och gallring av handlingar rörande den kommunala plan- och byggverksamheten (se bil. §11).

§12 Avslutning
Jan förklarade mötet avslutat. Nästa möte hålls i Stockholm v.3 2004.

Vid protokollet Justeras
Erik Lindblad Jan Östergren
Sekreterare Ordförande
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