
Protokoll nr 1 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverk-
samma i Landsting och Kommun, FALK, 6 februari, 2008 på
Uppsala läns landsting i Uppsala

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

Frånvarande:

§ 1 Mötet öppnas

Eva K öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 3 Protokoll från föregående styrelsemöte

Protokoll från föregående styrelsemöte genomgicks.

§ 4 Arkivveckan 2008

Eva K och Torgny F redogör:
− FALK kommer att ha en monter/bord i foajén vid ingången till kon-

ferensen.
− FALK-pin – vi beslöt att det skulle säljas till medlemmar och andra

som vill ha. Iréne W återkommer med mer information.
− ”Roll Up” med FALK:s färger, loggan, en representativ bild, en kort

text samt vår hemsideadress längst ned.
Torgny F utformar i samråd med övriga styrelsen och beställer se-
dan två stycken.

− Vårt nya informationsblad skall finnas med i konferensmappen.
− Styrelsens medlemmar deltar i konferensen på egen bekostnad.
− Programmet är varierat och omfångsrikt – föreläsningssalarna är

stora och sväljer många deltagare, vilket innebär att ingen behö-
ver förhandsboka särskilda föreläsningar.

− Medlemsutskick för konferensen har gått iväg tillsammans med
medlemsavgiften.

− Våra nordiska intresseföreningar bjuds in till temadagen i höst.



§ 5 FALK-broschyr – Informationsblad

– Det som finns kvar av den nuvarande slängs förutom något arkiv-
exemplar.

– Vi trycker inte upp någon ny just nu.
– Vi ersätter den med ett informationsblad i PDF format.
– Informationsbladets första sida skall se ut som Roll Up bilden gör.

§ 6 Arkivvecka 2010

Efter en viss diskussion beslöts det att vi inte är intresserade att delta
i dessa arkivveckor när de återkommer med så korta mellanrum som
två år. Huvudargumentet är att vi måste vara rädda om FALK-själen.

§ 7 FALK:s årsmöte 2008

FALK kommer att ha sitt årsmöte den 7 maj under arkivveckan i Göte-
borg och kallelsen till det skall enligt stadgarna vara utskickad senast
60 dagar innan möte. Kallelsen kommer att gå ut via e-post.

Eva K tar på sig att fixa dagordningen till mötet.
Donald J skriver ihop den ekonomiska rapporten samt skickar ett ex-
emplar till Krister K.
Torgny F skriver lite om vad som hänt med hemsidan och skickar det
till Krister K.
Irene W skriver ihop något om vår medlemssituation och vårt register
samt skickar det till Krister K.
Krister K sammanställer verksamhetsberättelsen och uppdaterar vilka
som varit förtroendevalda, vilka möten som varit och någon mer for-
malia
Eva K skriver lite om de resterande punkterna som brukar vara med i
vår verksamhetsberättelse.

Vi måste också se till så revisionsrapporten finns hos styrelsen före
årsmötet.

Under dagens möte var det ingen i styrelsen som sa att den ville läm-
na styrelsen utan alla stod kvar för omval.

Styrelsen kommer att lämna följande förslag till årsmötet:
− Ordinarie medlemsavgift höjs från nuvarande 200 kronor med 50

kronor till 250 kronor per medlem och år, från och med 2009.
− Studerandemedlemsavgiften höjs från nuvarande 50 kronor med

50 kronor till 100 kronor per studerandemedlem och år, från och
med 2009. Den skall också vara oförändrat 100 kronor under år
2010.



§ 8 Temadag hösten 2008

”Digital arkivering i praktiken” är temat för den temadag i höst som vi
ordnar istället för den årliga kongressen vilken 2008 går upp i årets
arkivvecka i Göteborg. Temadagen planeras till vecka 40. Dagen bör-
jar 9:30 och avslutas 17:00. Petra D och Donald J arbetar med den.
Den här dagens program skall ge något, både för arkivarien och nå-
gon som arbetar på IT-avdelningen.

Petra D berättar om hur man på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm
arbetar med hela kedjan från digitalverksamhet till digitalarkivering.
Vår tanke är att de kommer och berättar och redogör för hur deras
koncept fungerar i verkligheten.
En annan programpunkt är att någon från landstingsarkiven kommer
och berättar från deras pågående projekt R 7 e-arkiv.

§ 9 FALK:s konferens 2009

Eftersom kommunerna Leksand och Rättvik tidigare erbjudit sig att
hålla en FALK konferens, men fått stå tillbaka för andra, kommer vi nu
att erbjuda dem den möjligheten våren 2009.
Krister K pratar med kommunernas arkivarier.

§ 10 Tema Arkiv

Donald J och Birgitta T skall representera FALK på Tema Arkivs års-
möte den 13 mars klockan 15:30 i ARAB:s lokaler i Stockholm, beslöt
vi på dagens styrelsemöte.

Tema Arkivs förslag till höjning av avgifterna för tidningens utgivning
har FALK:s representanter mandat att godkänna, utifrån de resone-
mang som förts på dagens styrelsemöte

§ 11 FALK:s arkiv

Torgny F redovisar vad arkivgruppen gjorde vid förra styrelsemötet.

Han redovisar det uttag han har gjort av hemsidan för typarkivering,
detta uttag skall också i fortsättningen göras under januari varje år.

De konferensbilder som finns publicerade på hemsidan har han gjort
en utskrift av för arkivering. Kvalitén på bilderna är inte den bästa men
godtagbar och bilderna visar ändå en händelse i FALK:s historia.

§ 12 Riksarkivets remiss om arkivering

Remissen skall vara inlämnad senast 29 februari, 2008 och besvarad
genom att fylla i ett särskilt svarsformulär.

Donald J och Torgny F går igenom remissen för FALK:s räkning. De-
ras synpunkter lämnas till Eva K någon dag innan så hon kan skriva
på den och lämna in den.



§ 13 Medlemsregistret

Iréne W redovisar att just nu har vi 299 (300) st medlemmar varav en
är studerandemedlem.

Hon redogör även för de olika problemställningar som finns i med-
lemsregistreringen samt med matrikeln.

§ 14 Hemsidan

Torgny F redogör för de förändringar som skett med hemsidan.

Vi beslutade att våra redaktörer på Tema Arkiv skall ha en stående
presentation på hemsidan. De är Hans Ramstedt och Bosse Hedblom

Vi diskuterar vad som skall finnas på vår hemsida, utifrån förra mötets
diskussion om öppet forum/blogg. Det är ingen enkel fråga. Sidor där
vem som helst kan skriva inlägg måste skötas med en varje dag till-
syn, ett arbete vi inte klarar själva och vår ekonomi inte tillåter att vi
köper. Vi får då även ett ansvar inför PuL, m.m.

§ 15 Ekonomi

Donald J redogör för läget, det är magert men ingen katastrof, i reda
siffror innebär det cirka 246 000 kronor. Med de intäktsflöden som står
oss tillbuds, måste vi ekonomiskt ha bra överskott på konferenserna.

§ 16 Inkomna skrivelser

Inga skrivelser fanns att rapportera.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Måndag 21 april, 2008, klockan 10:00 – 16:00 i Örebro.

§ 18 Mötet avslutas

Eva K förklarade mötet avslutat och tackar oss för goda insatser och
Donald J för den goda maten och det goda fikat.

Vi vandrar iväg och får en trevlig visning av de nya arkivlokalerna som
landstingsarkivet alldeles nyss har flytta in i, tack Donald J.

Vid protokollet Justeras

Krister Källén Eva Karlsson
Sekreterare Ordförande


