
Protokoll nr 4 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverk-
samma i Landsting och Kommun, FALK, 3 december, 2008
på Klockargården i Tällberg

Närvarande: Eva Karlsson, Birgitta Torgén, Petra Dornbusch, Krister Källén,
Gith Matsson, Alf Blomqvist, Susanna Dufva Sandberg (§ 5) och Klockar
Anders Sandberg (§ 5)

Frånvarande: Torgny Fransson, Donald Johnson och Iréne Wretemo

§ 01 Mötet öppnas

Eva K öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 02 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes efter justering.

§ 03 Protokoll från föregående styrelsemöten (1 oktober)

Protokollen från föregående styrelsemöten genomgicks.

§ 04 TEMA Arkiv

- Vi diskuterade frågan om ersättare för Susanne Strangert som är
FALKs representant i TEMA Arkivs styrelse och kom fram till att
Donald Johnson var ett bra namn och som det visade sig efter
konsultation tackar ja till uppdraget.

- Ledaren i TEMA Arkiv nr: 1 – 2009 skrivs av Eva K.
- Mer information om TEMA Arkiv och deras ekonomi kommer efter

januari mötet.
- TEMA Arkivs hemsida – med det underlag vi har idag (3 decem-

ber 2008) kan FALK inte ställa upp på TEMA Arkivs bidragsansö-
kan till Riksarkivets Nämnd för enskilda arkiv för uppstart av hem-
sida. Det ekonomiska underlaget är för osäkert och behöver ut-
vecklas innan vi kan ta det ekonomiska ansvaret att säga ja.

§ 05 FALK konferens 2009

- Konferensen sker på Klockargården i Tällberg 12 – 14 maj 2009.
- Förslag till konferens rubrik är ”Insyn”.
- Vi börjar med att gå igenom konferensbudgeten och lägga in vad

som måste vara med, samt räknar på kostnader och intäkter uti-
från olika parametrar. (Måltider, utskick, tryck, grupprum, utsmyck-



ningar, föredragshållare, underhållning m.m. – kontra tänkt antal
deltagare som betalar en viss summa i deltagaravgift.)

- Vilka tidsgränser har vi att arbeta med? När anländer deltagarna?
- Vilka kvällenföre arrangemang skall vi ha och till vilken kostnad?
- Förläggning diskuteras och troligen kommer de allra flesta att kun-

na bo på Klockargården. Får vi ett otroligt bra gensvar kommer en
del att förläggas på ett närliggande hotell med 5 -– 10 minuters
gångväg bort.

- Konferensbankettens underhållning blir ”Knätofs – Alla tiders hits”
en mycket uppskattad underhållning och de kan göra en rolig grej
av något som vi vill uppmärksamma om vi tar upp det i tid.

- Genom rundvandring blir vi förevisade de tänkta konferenslokaler-
na/områdena. Så här långt är vi nöjda med det vi har sett.

- Vi diskuterar och får förslag på föreläsargåvor. Det vi till slut väljer
är en mjölkkanna i returglas med dekorrand, som är en ny produkt
i utveckling, kul tycker vi.

- Petra D skickar budgetförslaget till styrelsen.
- Vi börjar diskutera Iréne Ws och Petra Ds programförslag som

stöts och blöts till dess vi blir något så när nöjda. Petra D skickar
programförslaget till Krister K.

- Gith M gör en förfrågan med Sid Jansson om han kan tänkas stäl-
la upp och inleda andra dagens morgon en stund och i så fall till
vilken kostnad.

- Krister K fortsätter att ha en programdiskussion med JurArk.
- Vi diskuterar utformning och innehåll av konferensmappen. Vem

gör vad? Vem tar vilka kostnader? Vilka bilder ska användas?
Plus åtskilliga andra stora som små frågor diskuterades.

§ 06 Riksarkivets remiss om format

Eva K läser upp det svar hon har tänkt skicka och det tycker styrelsen
är bra.

§ 07 Medlemsregistret

Punkten bordlades.

§ 08 Hemsidan

Punkten bordlades.

§ 09 Ekonomi

Från Donald J får vi en ekonomisk redogörelse via e-post om läget
som ser ut att vara gott trotts att arkivveckan gick med ett minimalt
överskott. Vi har också förbrukat något lite över budget. Vi väntar
dessutom på vad överskottet av höstens FALK-dag kommer att bli,
det kan ändå inte bli något annat än positivt för vår ekonomi. Våra
tillgångar just nu ligger på drygt 239 500 kronor.

§ 10 Skrivelser



Anders Hanzén på Sävsjö kommunarkiv har önskat få deras hemsida
länkad till vår, vilket inte möter något hinder.
Yrkesverksam icke medlem har önskat bli uppsatt på vår sändlista för
konferensinbjudningar, nyhetsbrev och liknande. Det går inte då med-
lemskapet är grundförutsättningen för den sortens service från vår si-
da.

§ 11 Övriga frågor

Petra D skickar en digital utvärdering av höstens FALK-dag med e-
post till styrelsen. En utskrift kommer att bifogas protokollet.
Eva K meddelar att SASS kommer att ha möte i januari, med någon
ur FALKs styrelse representerandes.

§ 13 Nästa möte

26 januari, 2009 Riksarkivet, Stockholm med start c:a 9:30.

§ 14 Mötet avslutas

Eva förklarade mötet avslutat och tackar oss för debattgladhet och vi-
sat intresse. Vi önskar varandra trevliga jul och nyårshelger.

Vid protokollet Justeras

Krister Källén Eva Karlsson
Sekreterare Ordförande


