
Protokoll nr 5 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverksamma i
Landsting och Kommun, FALK, 16 maj 2006 i Sundsvall.

Närvarande: Ann-Marie Alfredsson, Torgny Fransson, Ulrika Gustafson, Donald
Johnson, Eva Karlsson, Erik Lindblad och Barbro Fagerström, Ingela Lindqvist, Lena
Nygren och Tom Sahlén (adjungerade §4).

Frånvarande: Håkan Gustavsson

§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 Konferensen 2006

Tom och övriga i den lokala arrangörsgruppen gick igenom program och kring-
aktiviteter inför konferensen. Totalt har ca 140 deltagare anmält sig. Ett
pressmeddelande presenterades för utskick efter styrelsemötet. Styrelsen
fördelade arbetsuppgifter under konferensen inom sig.

§5 Årsmötet

De praktiska detaljerna inför årsmötet gicks igenom. Rolf Sjögren och Sigrun
Hreidarsdottir har tillfrågats att vara ordförande respektive sekreterare och har
tackat ja.

§6 SASS-rapport

En arbetsgrupp inom SASS – Svenska arkiv i samverkan för synlighet – har
bildats med representanter från de olika arkivorganisationerna (se 2006-01-19
§8). Ett upptaktsmöte hölls i Stockholm i januari. Något ytterligare möte hade
inte hållits.



§7 Individuella utvecklingsplaner inom skolan

Sedan vårterminen 2006 ska varje elev i grundskolan ha en individuell
utvecklingsplan som ska följa dem genom skolan. Behovet av riktlinjer för
beslut om bevarande och gallring av dessa handlingar är stort. En skrivelse har
författats till Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor angående detta från
KOMSAM, ett arkivnätverk med flera kommuner i Västsverige (bilaga 1).
Styrelsen menade att det finns behov av en allmän genomgång av riktlinjer för
bevarande och gallring av nya handlingstyper inom skolan.

Beslöts att Eva formulerar en skrivelse till Samrådsgruppen om detta.

§8 Inbjudan till FA:s årsstämma

FALK hade fått en inbjudan till Folkrörelsernas Arkivförbunds årsstämma den
30-31 maj. Beslöts att bordlägga denna fråga till nästa möte.

§9 Medlemsregistret

Ulrika redogjorde för medlemsregistret som är uppdaterat och kompletterat med
adressuppgifter för fakturering. För närvarande har FALK 301 medlemmar.

§10 Hemsidan

Falkarkiv.se
Hemsidan nås nu såväl under falkarkiv.org som under falkarkiv.se

Nytt arvode för webbkonsult
Ditte Tengvall hade meddelat att hon vill höja sitt arvode för
uppdateringsarbeten på FALK:s hemsida från 380 kr till 420 kr/tim exkl moms.
Beslöts att godta denna höjning fr o m den 24 mars 2006.

Ny webbtjänst
Håkan hade föreslagit en ny webbtjänst på hemsidan som kunde fungera som
en förmedling av arkivsaker, t ex arkivprylar byter ägare. Arkivinstitutioner
skulle här kunna informera om exempelvis försäljning av mikrofilm eller
bortskänkning av arkivhyllor. Beslöts att Torgny tar fram förslag på hur en
sådan tjänst skulle kunna utformas.

§11 Ekonomi

Donald redogjorde för det ekonomiska läget. Konstaterades att resultatet för
2005 blev 36.381 kr.

§12 Remiss från Samrådsgruppen

Donald och Ulrika hade sammanställt FALK:s remissvar av Samrådsgruppen
för kommunala arkivfrågors förslag Bevara eller gallra? Råd om landstingens,
regionernas och kommunernas patientjournaler och övrig medicinsk
dokumentation (bilaga 2).



§13 Inkomna skrivelser

En skrift ”Arkivskrift 1986-2005” hade skickats till FALK av f.d. arkivföreståndare
Edvin Östberg, Falköping.

LLP (Landslaget for lokal- og privatarkiv) hade meddelat att de inte kunde
deltaga i årets FALK-konferens.

Styrelsen hade fått inbjudan till invigningen av LDB-centrum i Boden den 30
maj. Ingen av ledamöterna har dock möjlighet att närvara.

§14 Nästa möte

Eva förklarade mötet avslutat. Ett konstituerande möte för den nya styrelsen
hålls i Sundsvall den 17 maj direkt efter årsmötets avslutande.

Vid protokollet Justeras

Erik Lindblad Eva Karlsson
Sekreterare Ordförande


