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Protokoll nr 2 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverksamma i 
Landsting och Kommun, FALK, 25 augusti 2005 i Alingsås. 
  
 
Närvarande: Ann-Marie Alfredsson, Torgny Fransson, Ulrika Gustafson, Håkan 
Gustavsson, Eva Karlsson och Erik Lindblad. 
 
Frånvarande: Donald Johnson 
 
 
§1 Mötet öppnas 
 
 Eva öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§2 Fastställande av dagordning 
 
 Dagordningen fastställdes. 
 
§3 Protokoll från föregående styrelsemöte 
 
 Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes. 

 
§4 Konferens 2005 
 

Det ekonomiska resultatet från konferensen är ännu ej helt klart. Preliminärt 
gick dock konferensen med vinst.  
 
Flera bidrag från föredragshållarna finns utlagda på FALK:s hemsida. Manus till 
konferensrapport är färdigt och rapporten kommer att skickas ut under året.  
 

§5 Konferens 2006 
 

Sundsvalls kommunarkiv har tackat ja till att arrangera nästa års FALK-
konferens. Den kommer att hållas i Sundsvall mellan den 16-18 maj. Ett 
preliminärt och brett huvudtema bestämdes vid mötet till dokumenthantering. 
Eva tar kontakt med Tom Sahlén, Sundsvalls kommunarkiv, angående tema. 
 
I konferensutskottet kommer Eva, Erik och Torgny ingå tillsammans med de 
lokala arrangörerna. Ett första utskottsmöte bestämdes till den 12 oktober i 
Sundsvall. 

 
§6 Medlemsregistret 
 

För närvarande finns ca 300 medlemmar registrerade. Ulrika kommer dock att 
skicka ut påminnelser till de medlemmar som ej betalat årets medlemsavgift.  

  
 
 
 



§7 Hemsidan 
 

Hemsidan är uppdaterad med bilder och bidrag från konferensen i Alingsås. 
Det finns möjligheter att köpa adressen www.falkarkiv.se, Håkan ska titta vidare 
på  förutsättningarna för detta.  
 

§8 Ekonomi 
 

Donald hade lämnat skriftlig redogörelse för utfallet t o m den 25 augusti (bilaga 
1). Kostnaderna är hittills lägre än förra året. Konstaterades att resultatet från 
2005 års konferens ej är redovisat i den ekonomiska rapporten (se §4).  

 
§9 Inbjudan till konferens 
 

FALK har fått en inbjudan till SLA:s årsmöte och konferens den 16-18 
september i Esbjerg (bilaga 2). Ingen i styrelsen hade dock möjlighet att 
närvara.   

 
§10 Mötet avslutas 

 
Eva förklarade mötet avslutat. Nästa styrelsemöte hålls i Sundsvall den 23-24 
november. 

 
 
 
 
 
 Vid protokollet  Justeras 
 
 
 Erik Lindblad   Eva Karlsson 
 Sekreterare   Ordförande 


