
FALK Föreningen Arkivverksamma i Landsting och kommun 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2010 

Datum: 2010-05-26 

Plats: Louis de Geer konferens och kongress, Norrköping 

§ 1 Årsmötets öppnande 
FALK:s ordförande Eva Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 

§ 2 Årsmötets stadgeenliga utlysande 
Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 
Föredragningslistan godkändes (bilaga 1). 

§ 3 Val av mötesfunktionärer 
Följande mötesfunktionärer valdes: 

Ordförande vid årsmötet Rolf Sjögren, Norrköpings stadsarkiv 
Sekreterare vid årsmötet Sofia Särdquist, Lerums kommun
Justering av protokollet Therese Eriksson, Örebro läns landsting 
Justering av protokollet Mikael Bonnevier, Upplands Väsby kommun 

§ 4 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse för 2009 
Handlingarna har skickats ut tillsammans med kallelsen till årsmötet. 

Årsmötets ordförande föredrog innehållet i verksamhetsberättelsen och inga 
tillägg gjordes till det utskickade förslaget, vilket fastställdes och lades till 
handlingarna (bilaga 2).

Huvuddragen i den ekonomiska redogörelsen föredrogs av styrelsen. 

§ 5 Fastställande av balans- och resultaträkning för 2009 
Beslöts att fastställa balans- och resultaträkning för 2009 (bilaga 3).

§ 6 Revisorernas berättelse 
Årsmötets ordförande läste upp revisionsberättelsen. 
Revisorerna föreslog att ansvarsfrihet ska beviljas (bilaga 4). 



§ 7 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2009 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2009.

§ 8 Fastställande av medlemsavgift för 2011 
Årsmötet beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 
2011 ska vara oförändrad, d v s 250 kr, och för studenter 100 kr. 

§ 9 Val av styrelse 
Till ledamöter på två år valdes: 

Torgny Fransson, Helsingborgs stadsarkiv (omval)
Krister Källén, Avesta kommunarkiv (omval)
Birgitta Torgén, Landstingsarkivet Örebro läns landsting (omval)
Iréne Wretemo, Gävle stadsarkiv (omval)

§ 10 Val av revisorer 
Till revisor på två år valdes Göran Dolff, Kultur- och fritidsförvaltningen Örebro 
(omval).

Till revisorssuppleant på två år valdes Bo Johansson, Sollentuna kommunarkiv 
(omval).

§ 11 Val av valberedning 
Till valberedning fram till nästa årsmöte valdes följande: 

Katarina Lennartsson, Region- och stadsarkivet Göteborg (omval). 
Erik Lindblad, Uppsala stadsarkiv (omval). 
Hans Ramstedt, Landstinget i Värmland (omval). 
Sammankallande utses inom gruppen.

§ 12 Inkomna förslag och motioner 
Inga förslag och motioner hade inkommit till årsmötet 2010. 

§ 13 Avslutning 
Ordföranden avslutade årsmötet. 

Rolf Sjögren Sofia Särdquist 
Årsmötesordförande Årsmötessekreterare 

Therese Eriksson Mikael Bonnevier
Justerare Justerare
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