
 
 

 
 
 
Protokoll nr 3 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverk-
samma i Landsting och Kommun, FALK, 25 maj, 2010 i 
Norrköping (Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping 
AB) 
 
  
Närvarande: Eva Karlsson, Birgitta Torgén, Iréne Wretemo, Maria Bjersby 
Stenudd, Torgny Fransson, Petra Dornbusch och Krister Källén samt under § 
4 Inger Löfgren från Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB 
 
 
§ 01 Mötet öppnas 
 

Eva K öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
§ 02 Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen godkändes.  
 

§ 03 Föregående möte (16 mars i Norrköping) 
 
 Protokoll från föregående styrelsemöte genomgicks. 
 
§ 04 Konferensen i Norrköping 
 

Praktiska frågor: 
- Bordsplacering diskuterades 
- Vi går igenom anmälningslistan och stämmer av vilka som inte är 

medlemmar 
- Vi stämmer av presenterna 
- En sista genomgång med Louis De Geers representant 
- Utställarna checkas av 
- Bemannad garderob beställs till båda dagarna 
 

§ 05 Årsmöte 2010 
 
Praktiska frågor: 
- Eva K har tagit med årsmöteshandlingarna 
- Vi går igenom årsmötet och kollar så att allt fungerar 
- Inga motioner har inkommit 
 

§ 06 Rutiner för konferens (checklista) 
 

Vi diskuterar kontrakt med varje föreläsare för att styra upp vad som 
gäller.  

 



 
 

§ 07 Arkivveckan 2011 och nästa FALK-konferens 
 

Petra D och Maria BS redovisar vad som hänt sedan senast med 
Arkivveckan 2011 och dess program. Den planeras att ligga i Kista. 
 
Nästa FALK konferens 2012 diskuterades. 
Hösten 2011 kanske vi skulle ha en temadag om ”Förändrade drifts-
former” var något vi spånade runt en stund. 
 

§ 08 Tema arkiv  
 

- ny redaktör (efter Bo Hedblom) – den frågan kommer att tas upp 
under konferensen. 

 
 Tema arkiv kommer att behöva en ny redovisningsfirma och då får 

Maria BS uppdraget av styrelsen att fråga vår redovisningsfirma om 
de vill ha en kund till. 
 

§ 09 Ekonomi 
 

Vår ekonomi ser bra ut. 
 

§ 10 Hemsida 
 

Information med medlemsnytta lägger vi ut på hemsidan.  
 
§ 11 Medlemsfrågor 
 

FALK har 302 medlemmar i maj 2010. 
Vi har ett flertal pensionärsmedlemmar. 
Ett förslag dök upp att studerande och pensionärer jämställs när det 
gäller medlemsavgiften.  

 
§ 12 Remiss Allmänna handlingar i elektronisk form SOU 2010:4 
 

Petra D och Täby kommun har besvarat den som remissinstans. 
En större diskussion vidtar, den verkar vara mer anpassad för statlig 
verksamhet än kommunal.  
Eva K och Iréne W samstämmer FALKs svar. 

 
§ 13 Inkomna skrivelser 
 

- SLA bjuder in någon ur FALKs styrelse att delta i deras årsmöte 
den 2 – 3 oktober, 2010. 

- Cittra – Holmenkollen i Norge bjuder in någon i FALKs styrelse till 
en arkivkonferens, 13 – 18 september, 2010. 

 
§ 14 Övriga frågor 
  

Under nästa möte kommer profilfrågor upp på dagordningen. 
 
 
 
  

 



 
 

§ 15 Kommande styrelsemöten 
 

Onsdag 26 maj, 2010 konstituerande styrelsemöte på Louis De Geer, 
efter årsmötet. 
 
30 september – 1 oktober, 2010 planerat styrelsemöte i Allingsås 

 
§ 18 Mötet avslutas 
 

Eva K förklarade mötet avslutat och tackar alla för visat intresse. 
 

 
 
 Vid protokollet  Justeras 
 
 
 Krister Källén  Eva Karlsson 
 Sekreterare   Ordförande 
 

 
 


