
Protokoll nr 6 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverksamma i
Landsting och Kommun, FALK, 11-12 september i Helsingborg.

Närvarande: Eva Karlsson, Ann-Marie Alfredsson, Torgny Fransson, Birgitta Torgén
och Iréne Wretemo

Frånvarande: Donald Johnson och Krister Källén

§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               Protokoll från konstituerande styrelsemöte
                   Protokoll från konstituerande styrelsemöte godkändes

§5               Reflektioner från årets konferens i Sundsvall
 Idén med parallellseminarier var uppskattat och önskemål har framförts om att
öka antalet seminarier. Styrelsen anser att det är svårt att ha för många seminarier,
dels av kostnadsskäl och dels av att seminarierna tar tid från övriga delar av
konferensen.
Utflykten till Fränsta och Media Konverterings centrum var uppskattad. Drygt
hälften av konferensdeltagarna tog chansen att studera hur man skannar
originalhandlingar av olika format till digitalt format. En del deltagare tyckte att
resan till och från Fränsta var val dryg. Informationen i samband med avfärden till
Fränsta upplevdes också som bristfällig och några stod och väntade på bussen vid
fel utgång. Sensmoralen är att för mycket information kan aldrig ges.
De som inte åkte till Fränsta kunde besöka marknadsseminariet. Här hade
utställarna chansen att prata för sina produkter. Seminariet var både välbesökt och
uppskattat. Ska marknadsseminarier bli ett kommande inslag? Kanske ska
konferenstemat styra?
Kulturvandringen på stan bör finnas med på kommande konferenser, ett bra sätt att
lära känna värdorten. Takvandringen var också uppskattad.
Ruben Madsen var ett trevligt inslag under middagen i stadshussalongen.
Organisationen under middagen fick dock en del kritik. Det dröjde länge innan
maten kom in och några fick kall mat. Det vegetariska alternativet var färglöst etc.



Till nästkommande konferenser bör en utvärderingsblankett finnas så att styrelsen
kan fånga upp tankar och funderingar hos såväl deltagarna som föredragshållarna
och utställarna.

§6              Nästa års konferens
                  2007 års konferens äger rum den 8-10 maj i Karlstad.  Temat är samverkan.
                  Samverkan är något vi deltar i eller drabbas av. Vilka former av samverkan finns
                  inom arkivvärlden? (ABM, NAD, Arkivens hus, databaser, arkivarier och it-folk
                  etc.).
                  Den siste föreläsaren under dag ett bör vara någon som bryter av från övriga
                  föreläsare.
                  FALK:s deltagare i konferensutskottet är: Eva Karlsson, Birgitta Torgén och Iréne
                  Wretemo

§7              Tema Arkiv
Michael Frankius som är FALK:s representant i Tema Arkivs redaktionsgrupp har
aviserat att han tänker avgå. Har vi någon som kan ersätta honom? En person har
tidigare anmält sitt intresse. Eva Karlsson kontaktar honom och frågar om han
fortfarande står till förfogande.
FALK är ombed att skriva en ledare i Tema Arkiv. Temat är ännu inte är bestämt
men artikeln ska vara redaktionen till handa i februari.

§7              Arkivens dag
FALK bidrar med 5000 kronor till Arkivens dag.

§8               SASS
Donald Johnson deltog för FALK i SASS möte i Stockholm den 15 juni.
En av frågorna som diskuterades var gränsdragningen mellan arkiven. Vem tar
hand om vad? Ett frågeformulär från SASS har gått ut bl.a. till FALK.
Frågeformuläret lämnades utan åtgärd.
Arkivveckan som anordnas av SASS äger rum 2008.

§9              FALK:s arkiv
FALK:s arkiv förvaras idag på Stockholms stadsarkiv. Kan vi fortsätta med att ha
arkivet i Stockholm eller ska det förvaras någon annan stans? Eva Karlsson tar
kontakt med stadsarkivet. Vad säger stadgarna?
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

§10            LDB-centrum
LDB-Centrum undrar om de får tillgång till FALK:s medlemsregister för utskick.
FALK:s styrelse avslår begäran eftersom vi tidigare beslutat att inte lämnar ut vår
medlemsförteckning till andra föreningar/organisationer.
Vill LDB-Centrum nå FALK:s medlemmar kan vi lägga en länk från vår hemsida
och dom kan annonsera i Tema Arkiv.

§11            IT-Strategic, samarbete vid Arkiv Dagarna 2007
IT-Strategic undrar om FALK är intresserade av ett samarbete. Dom har sin
konferens den 30-31 januari 2007. FALK:s medlemmar erbjuds 10 procent i rabatt
på konferensavgiften. I utbyte vill IT-Strategic ha tillgång till FALK:s
medlemsregister och få en länk från vår hemsida.



FALK:s styrelse tackar nej till samarbete.

§12            Medlemsregistret
Vi har drygt 300 medlemmar. En del nya medlemmar tillkom i samband med
konferensen i Sundsvall, vilket får ses som ett bra betyg för arrangemanget.
Rutinerna kring medlemsregistret skall ses över eftersom nuvarande system
upplevs som rörigt.

§13            Hemsidan
Även FALK:s hemsida behöver en översyn. Torgny Fransson gör ett
ändringsförslag i samarbete med Ditte Tengvall som styrelsen får titta på.
Foton från konferensen i Sundsvall läggs ut på vår hemsida.

§14            Ekonomi
Eftersom vår kassör, Donald Johnson, inte var närvarande vid styrelsemötet
bordläggs punkten till nästa styrelsemöte.

§15            Inkomna skrivelser
FALK var inbjudna till SLA:s årsmöte i Vejle, Danmark. Ingen ur styrelsen hade
dock möjlighet att åka.

§16            Övriga frågor
 IUP, individuella utvecklingsplaner, har dryftats i samverkansrådet. Beslut hur
planerna skall handhas kommer i revideringen av ”Allmänna råd för det
kommunala och landstingskommunala skolväsendet, nr.2”.

§17            Nästa möte
Konferensutskottet träffas i Karlstad den 19 oktober 2006.
Nästa styrelsemöte är i Karlstad den 22 eventuellt den 23 november, klockan 10-
16.

Vid protokollet                                                Justeras

Torgny Fransson                                              Eva Karlsson
Styrelseledamot                                                Ordförande


