
Protokoll nr 3 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverk-
samma i Landsting och Kommun, FALK, 17 – 18 september,
2007 på Uppsala läns landsting, Uppsala

Närvarande: Eva Karlsson, Donald Johnson, Birgitta Torgén, Iréne Wretemo
Torgny Fransson och Petra Dornbusch

Frånvarande: Krister Källén

§ 1 Mötet öppnas

Eva öppnar mötet och hälsar oss välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll från föregående styrelsemöte lästes upp.

§ 4 Utvärdering av konferensen i Karlstad maj 2007

Eva delar ut en sammanställning gjord av Iréne. Styrelsen går igenom
synpunkterna. Ca 40 svar har inkommit. Av dessa kan särskilt noteras
att många var positiva till att tidschemat hölls, att grupparbetet inte re-
dovisades, bra föreläsare och att maten var bra; bland de negativa
synpunkterna var följande framträdande: grupparbetet kunde ha varit
mer förberett, tekniken (som är svår för oss att påverka) var ett stör-
ande moment, avsaknad av dokumentation från föreläsare, dålig un-
derhållning på kvällen och att få deltar i årsmötet.

Donald ger oss en ekonomisk sammanställning över konferensens re-
sultat, vilket är ett överskott på ca 15 800 kr. Donald ställer ut en fak-
tura till konferensbolaget på den summan. Diskussion uppstår huruvi-
da det är tvunget att skriva en faktura för att få överskottet. Kan det
räcka med en klausul i avtalet och sedan en begäran att få överskot-
tet? Donald söker information om detta.

En annan erfarenhet är att vi ska upprätta en önske-/checklista på vad
värdkommun/landsting ska stå för.



§ 5 Arkivvecka 2008

Fastställt datum 7-9 maj på Svenska mässan i Göteborg. Eva var på
mässan i augusti och tittade på lokalerna.

För arkivveckan finns en organisationskommitté med ett sekretariat på
Göteborgs landsarkiv.
Ekonomi
Lars-Erik Hansen ska utarbeta en fördelningsmodell för eventuella öv-
er/underskott mellan arrangörerna. Problem finns då vissa föreningar
endast har institutioner som medlemmar.
Styrelsen diskuterar huruvida FALK har råd med en eventuell förlust
och kommer fram till att målet ska vara att kostnaden för föreläsare
och lokaler ska bäras av intäkterna. Eventuella överskott ska komma
från utställarna.

Eva och Torgny ingår i utställargruppen.

Förslag på vykort för Avec 08 visas, bråttom med synpunkter eftersom
det ska bladas med i nästa nummer av Tema Arkiv. Styrelsen har
inga synpunkter.

Vi har fått en förfrågan att lämna ut vårt medlemsregister för utskick
om Avec 08. Vi har svarat nej tidigare på samma förfrågan. Vårt för-
slag är att de sänder oss info som vi sedan sprider vidare. En blänk-
are + en inbjudan är det vi tycker är acceptabelt. Alternativt sänder vi
medlemsregistret till konferensbyrån för utskick av inbjudan. Kallelse
till årsmötet sköter vi själva.

”Arkivlandskapet i förändring”
Föreslaget namn på konferensen. Max 6 delteman. Det finns separata
anteckningar från detta möte. Donald antar sig uppgiften att skanna
och sända till styrelsen.

Styrelsen kommer att föreslå organisationskommittén att alla intresse-
organisationer ska få ett eget utrymme, DIK, FALK, de andra arkivfö-
reningarna, som samlingsplats, info etc.

Styrelsen kommer att föreslå organisationskommittén att våra styrel-
semedlemmar får gå kostnadsfritt på Avec 08.

Årsmötet håller vi i samband med Avec 08.

Fortsättning av mötet med samma deltagare 18 september, 2007

§ 6 Konferens 2008 ?

En temadag om digital arkivering med inriktning på hur man gör – ex-
empel från några som faktiskt gjort det på riktigt. Plats – i Stockholm.
Petra och Donald tittar lite mer på ramverk för en sådan dag. Förslag
– Stockholms stadsarkiv, dito stadsbyggnadskontor, Örebro stadsar-
kiv, landstingsarkivet i Stockholm. Rapport lämnas vid nästa
styrelsemöte.



§ 7 FALKs arkiv

Förvaras på Stockholms stadsarkiv. Eva har inventerat arkivet. Vissa
rapporter från konferenser saknas. Likadant är det med Tema Arkiv.
Allt ligger inte i arkivbox. Styrelsen kommer fram till att arkivet gärna
får förvaras på stadsarkivet så länge det är möjligt – vilket går bra en-
ligt depåchef på stadsarkivet, Lennart Ploom. Arkivet ska inte flyttas
runt.
Alla får i uppdrag att se efter om det kan hitta de pusselbitar som sak-
nas i arkivet
.
Petra får i uppdrag att ordna upp arkivet på stadsarkivet efter nästa
styrelsemöte.

Hemsidan ska skrivas ut en gång per år, juni månad, på papper och
arkiveras. Detta ska skötas av hemsidesansvarig.

Iréne skriver ut medlemsförteckningar de år som saknas.

En dokumenthanteringsplan ska upprättas. Arbetet börjar vid nästa
styrelsemöte.

§ 8 Medlemsregistret

Idag har vi 296 medlemmar. Registret innehåller nu endast aktuella
uppgifter.

§ 9 Hemsidan

Kostnaderna för att lägga ut uppgifter på hemsidan har ökat, oklart
hur mycket. Vissa saker kanske Torgny kan sköta själv, lägga ut pro-
tokoll, annonser, etc. Torgny kollar.
Många av de föreslagna ändringarna har nu genomförts.
Verksamhetsberättelser saknas och ska läggas ut from nu. Länkarna
på hemsidan fungerar, vilket har kontrollerats.

§ 10 Ekonomi

Genomgång av ekonomiskt utfall från konferensen i Karlstad maj
2007.
Styrelsen ska föreslå en höjning av medlemsavgiften till årsmötet med
50 kr till 250 kr/år from 2009 och ytterligare 300 kr till 2011, för att täc-
ka ökade kostnader.

Vi ska verka för att konferensavgiften för Avec 08 ska vara tillräcklig.

§ 11 Inkomna skrivelser

Inbjudan till SLA:s årsmöte har inkommit. Ingen hade möjlighet att del-
ta så föreningen avböjde.



§ 12 Övriga frågor

FALK-pin
Iréne har tagit prisuppgifter. Förslaget att ha Sverigekartan med bok-
stäverna FALK, utskuret, faller styrelsen i smaken. Eva får i uppgift att
ta reda på hur beslutet om den nya logotypen är formulerad, så att
denna utformning är OK. Samt hur det är sagt att Pinsen ska
distribueras; ges bort, säljas?

Remisser
Två remisser från Riksarkivet har besvarats. Råd om bevarande och
gallring av handlingar hos landstingens smittskyddsenheter samt råd
om bevarande och gallring av handlingar hos kommunernas miljö-
och hälsoskyddsverksamhet

§ 13 Mötet avslutas

Eva förklarade mötet avslutat. Nästa styrelsemöte hålls på Stock-
holms stadsarkiv den 28 november. Petra bokar lokalen samt ombe-
sörjer att vi får mat och fika. Stefan Fogelvik bjuds in till mötet för att
diskutera den tänkta temadagen hösten 2008.

Vid protokollet Justeras

Petra Dornbusch Eva Karlsson
Ordförande


