
 2004-11-27 
 
Protokoll nr 2 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverksamma i 
Landsting och Kommun, FALK, 18-19 oktober 2004 i Västerås.  
  
 
Närvarande: Ann-Marie Alfredsson, Torgny Fransson, Ulrika Gustafson, Håkan 
Gustavsson, Donald Johnson, Erik Lindblad, Susanne Strangert och Claes Forshill 
(adjungerad §4). 
 
Frånvarande: Jan Östergren 
 
§1 Mötet öppnas 
 
 Ann-Marie öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§2 Fastställande av dagordning 
 
 Dagordningen fastställdes. 
 
§3 Protokoll från föregående styrelsemöte 
 
 Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes. 
 
§4 Utvärdering av konferens 2004 
  
 Claes inledde med en ekonomisk redovisning av Norrtäljekonferensen (se 
 bilaga). Sammanlagt hade konferensen 72 betalande deltagare och gav en 
 preliminär vinst på 39.000 kr. Inkomster förutom deltagaravgifter kom från sex 
 utställare samt från Norrtälje kommun vilka sponsrade konferensen med porto 
 och presenter till föredragshållare.  
 
 Claes och Ann-Marie berättade vidare att vi har fått mycket beröm och 
 positiv respons ifrån deltagarna som bl a visat sin uppskattning i form av vykort 
 och bok. Arbetet med en konferensrapport har påbörjats av Urban Johanson, 
 Lidingö stadsarkiv.  
 
 Beslöts att Jan utformar ett tackbrev från FALK till Norrtälje kommun. 
 

Enkät 
Susanne hade gjort en sammanställning av den enkät som delades ut under 
konferensen (se bilaga). De 53 enkätsvaren visar på positiva intryck och till stor 
del infriade förväntningar. Enkäten kommer att vara till stor nytta inför 
planeringen av kommande konferenser, inte minst vad gäller förslag på teman. 
En sammanfattning av enkätsvaren skall läggas ut på hemsidan. 
 
Utställare 
Under konferensen gavs möjlighet för utställare att visa produkter mot en 
bordshyra, något som utnyttjades av sex företag. Ett önskemål från utställarna 
har framkommit efter konferensen om utökad tid för produktpresentation inför 
kommande arrangemang. 



 
Ersättning konferensbyrå 

 Det praktiska arbetet inför och under konferensen har skötts av personal från 
 Norrtälje stadsarkiv. Denna lokala konferensbyrå har bestått av Ann-Marie 
 Alfredsson, Claes Forshill, Eva-Lisa Eriksson och Åsa Thunberg. Styrelsen 
 beslöt att konferensbyrån erhåller 25.000 kr. Styrelsen vill samtidigt rikta ett 
 varmt tack till samtliga i konferensbyrån för ett mycket gott arbete. 
 
 Beslöts att fastslå den ekonomiska ersättningen till konferensbyrån till 25.000 kr 
 uppdelat på fyra personer (inklusive skatt och arbetsgivaravgifter) under 
 förutsättning att den ekonomiska kalkylen håller.  
 
 Under denna punkt deltog ej Ann-Marie Alfredsson och Claes Forshill. 

  
§5  Konferens 2005  
  
 Nästa års FALK-konferens skall hållas i Alingsås i samarbete med Eva 
 Karlsson och Alingsås kommunarkiv. Datum för konferensen blir den 24-26 maj 
 2005. 
  
 Tema 
 Ett första konferensutskottsmöte skall hållas den 29 oktober.  
 
§6  Konferensort 2006 
  
 Ett förslag angående plats för 2006 års FALK-konferens har inkommit från Alf 
 Blomquist i Leksand. Förslaget är att konferensen hålls i Tällberg, Leksands 
 kommun. Efter diskussion kring andra tänkbara orter beslöts att bordlägga 
 frågan tills vidare.  
 
§7 Ekonomisk rapport  

 
Donald redogjorde för det ekonomiska utfallet t o m 2004-10-15 (se bilaga). Det 
beräknade resultatet är för närvarande -16686.75 kr.  

 
§8 Hemsida 
  
 Ett antal av föreläsarnas presentationer från Norrtäljekonferensen finns nu 
 tillgängliga på hemsidan liksom ett upprop om intressenter till Tema Arkivs 
 redaktion. Susanne och Håkan skall göra en översyn av hemsidans struktur 
 och behov av uppdateringar.  
 
§9 Medlemsfrågor 
  
 I dagsläget har FALK ca 325 medlemmar. En andra påminnelse om inbetalning 
 av 2004 års medlemsavgift har gått ut till ca 25 medlemmar. I slutet av 
 november stryks sedan icke betalande ur medlemsregistret. Ulrika samman-
 ställer sedan medlemsmatrikeln för 2004 som skickas ut elektroniskt. Utskick av 
 inbetalningskort för 2005 sker i december. 
  



§10 Övriga frågor 
 
 Medlemsregister 
 Ann-Marie meddelade att hon efter samråd med Erik skickat FALK:s 
 medlemsmatrikel till en forskare. Syftet var ett utskick i samband med en 
 undersökning av bestånd av företagsarkiv i kommunarkiv. Redovisning av 
 undersökningen kommer att skickas till FALK. 
 
 IQPC – samarbete med FALK 
 Jan har kontaktats av ett företaget IQPC och tillfrågats om FALK är intresserat 
 av samarbete kring en planerad konferens med tema Arkiv- och dokument-
 hantering i februari 2005. Efter diskussion beslöt styrelsen att tacka nej till 
 erbjudandet. 
  
 Kommunala samrådsgruppen 
 Jan har fått en förfrågan av Gunnar Sundgren, sekreterare i den kommunala 
 samrådsgruppen, om FALK är intresserade av representation i gruppen. 
 Styrelsen ställer sig positivt till detta. Vi skulle på detta sätt kunna fungera som 
 en kontaktyta för samrådsgruppen gentemot FALK:s medlemmar. Samtidigt 
 innebär detta en utökning av styrelsens arbetsuppgifter.  
  
 Beslöts att tacka ja till förfrågan. 
 
§11 Mötet avslutas 

 
 Ann-Marie förklarade mötet avslutat. Nästa styrelsemöte bestämdes till den 7 
 december i Alingsås. 
 
 
 
 
 
 Vid protokollet  Justeras 
 
 
 Erik Lindblad   Ann-Marie Alfredsson 
 Sekreterare   Vice ordförande 


