
Protokoll nr 1 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverk-
samma i Landsting och Kommun, FALK, 18 januari, 2007 på
landstingsarkivet i Örebro.

Närvarande: Eva Karlsson, Donald Johnson, Birgitta Torgén, Irene Wretemo
och Krister Källén. Adjungerade Lena Fjellborg och Inga Kullgren.

Frånvarande: Torgny Fransson och Ann-Marie Alfredsson.

§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 2007

”Samverkan i tiden!” är årets tema för konferensen.
Programmet var den stora diskussionspunkten, men även annat runt
konferensen diskuterades.

§5 Policys

Vi diskuterade vilka förhållningssätt vi skall ha vid konferenserna och
i anslutning till det kom dokumentet om ”Ersättning för uppdrag inom
FALK” upp också. Se policy dokument.

§6 Tema Arkiv

Svensk Arkivtidskrift har årsmöte i Stockholm på ArbetarRörelsens
Arkiv och Bibliotek ARABs arkiv den 19 mars 2007 klockan 15:30.
FALK har rätt att närvara med två representanter och de som utsågs
på dagens möte var Donald Johnson och Ann-Marie Alfredsson med
Irene Wretemo som reserv.
Det uppstod en viss diskussion runt ledaren i Tema Arkivs nästa num-
mer. Beslutet blev att den, när den var skriven, skulle skickas ut via e-
post till styrelsemedlemmarna för godkännande.



§7 FALKs årsmöte

Krister K fick i uppdrag att prata med Erik Lindblad (tidigare sekretera-
ren) att få tillgång till den tidigare digitala versionen av verksamhets-
berättelsen samt lite om utskickstider och sätt.
Vi kommer överens om vem som gör vad av årsmöteshandlingarna
och när de bör vara klara.
Donald Johnson kan tänka sig omval vid kommande årsmöte. Hur det
är med övriga valbara är det mer osäkert, något för valberedningen att
reda ut.

§8 SASS

Vid deras möte den 12 december 2006 kunde ingen från FALK närva-
ra. Nästa möte för styrgruppen och arbetsgruppen är den 24 januari
2007 och den åker Eva K och Ann-Marie A på.
Eva K redovisar lite från tidigare möten.

§9 Arkivveckan i Göteborg 2008

Vi har en längre och intensiv diskussion om FALKs deltagande i Arkiv-
veckan, vilket utmynnar i att Irene W skall skicka ut en fråga till FALKs
medlemmar hur de vill att vi skall hantera konferens och arkivvecks-
frågan. Donald J och Birgitta T tar sig en funderare på hur frågan skall
formuleras på bästa sätt.
Nästa diskussion blev hur vi hanterar eventuella ekonomiska konse-
kvenser av vårt deltagande i en arkivvecka som inte går så bra ekono-
miskt sett. Något man inte kan veta i förväg.
Mötet beslutade att FALK inte kommer att lämna någon ekonomisk
garanti i förväg.

§10 Medlemsregistret

I dag består FALK av 329 medlemmar. Medlemsfrågor skall alltid till
Irene W, en nyordning från och med den här mandatperioden. Irene
W har utarbetat nya bra rutiner för medlemsregisterhanteringen och
medlemsavgiftsfaktureringen.

§11 Hemsidan

Torgny F som inte kunde vara med idag, har förberett den här punk-
ten genom att skicka oss sina hemsidesändringar med kommentarer.
Vi går igenom samtliga sidor som vi kommenterar och ibland har ytter-
ligare förslag till ändringar. Dessa kommer Irene W att ta med Torgny
F vid tillfälle.

§12 Ekonomi

Donald redogjorde för det ekonomiska läget både muntligt och skrift-
ligt. Vår ekonomi är för närvarande god.



§13 Inkomna skrivelser

Krister K presenterade det som kommit in av skrivelser och andra
handlingar. Där bland annat Riksarkivets skrift ”Elektroniskt under-
skrivna handlingar” fanns med.

§14 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§15 Mötet avslutas

Eva förklarade mötet avslutat. Nästa styrelsemöte hålls i Karlstad den
8 maj 2007, klockan 12:00, träffpunkten är Bibliotekshusets entré.

Vid protokollet Justeras

Krister Källén Eva Karlsson
Sekreterare Ordförande


