
Protokoll nr 4 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverk-
samma i Landsting och Kommun, FALK, 30 september – 1
oktober, 2010 i Alingsås, kommunlednigskontorets lokaler

Närvarande: Eva Karlsson, Birgitta Torgén, Iréne Wretemo, Maria Bjersby
Stenudd, Torgny Fransson, Petra Dornbusch och Krister Källén

§ 01 Öppnande av mötet

Eva K öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 02 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställes

§ 03 Föregående möte (25 och 26 maj i Norrköping)

Föregående protokoll gås igenom och godkänns.

§ 04 Arkivveckan 2011

Vi fick se den nya loggan och tycker att den är snygg.

Petra D läser upp syftet med AVEC 2011.
Petra D och Maria BS berättar lite om det fortsatta arbetet inför AVEC
2011.

Nästa möte i AVEC organisationen är 27 oktober.

Styrelsens beslut är:
att FALK ska ha sitt årsmöte tisdag 10 maj 16:30, under AVEC-
dagarna.

§ 05 Eventuellt seminarium 2011

En tanke till ämne för seminarium är förändrade driftsformer i
kommuner och landsting.

Eva K kontaktar Ulrika G på SKL om möjligt samarbete.

§ 06 Rapport från träff med arkivföreningarna

Eva K ger oss en kort redogörelse från senaste mötet.

Eva K visar oss en skrivning hon gjort om föreningens bakgrund där
föreningens Jubileumsskrift var guld värd.
Ett arbete hon gjorde som hemuppgift från mötet där alla föreningar
skulle göra en skriven bakgrund till sina föreningar.
Nästa möte är i Stockholm 17 november, 2010.



§ 07 Rapport från möte med SASS

Eva K informerar oss från deras senaste möte 31 augusti, 2010.

Nästa möte med SASS blir 1 februari, 2011. (Se bilaga till orginalprotokoll)

§ 08 Tema arkiv

Petra D berättar att nu känner hon, att hon börjar komma in i arbetet
som FALKs representant i tidskriften Tema arkivs redaktion.
Ekonomin och de ekonomiska rutinerna kommer att ses över.
Tema arkivs ekonomi ser bra ut just nu.

Vem ska ta reskostnaden till Tema arkivs redaktionsmöten?
FALKs inställning är att det är tidskriftsföreningen som ska stå för res-
kostnaderna till deras redaktionsmöten.

§ 09 Yrkesminnesinsamling

Eva K berättar lite runt bakgrunden och hur projektet ska utformas.

FALKs styrelse beslutar:
att de stödjer insamlingen av skrivna yrkesminnen

En utgivning av bok är något som får beslutas senare.
Blir det ingen bok kommer de skrivna dokumenten att hamna på TAM-
arkivet.

§ 10 Arkivnätverket arkivet.ning.com

FALK har fått en förfrågan från Samuel Lindeborg som driver och
utvecklar arkivnätverket "arkivet.ning.com" om FALK kan så som
huvudman för nätverket och sponsra det.

Styrelsen beslutar att sponsra arkivnätverket med 2 000:- för 2010.
Kommande år beslutas var för sig i kommande beslut.

§ 11 Kompetensutvecklingsbidrag

Iréne Wretemo lämnar mötet under denna punkts behandling.

FALK noterar att två att ansökningar har kommit in före ansöknings-
tidens utgång 30 september, 2010.
De sökande är:
1) registrator och arkivansvarig på Räddningstjänsten Dala Mitt
2) arkivchefen för Gävle stadsarkiv

Efter en kortare diskussion fattar FALKstyrelsen följande beslut:
att beslut i frågan tas på nästa styrelsemöte

§ 12 Ekonomi

FALK-konferensen i Norrköping gick bra, vi fick ett bra ekonomiskt
överskott. Maria BS rosar konferensbyrån och deras redovisning.

Maria BS går igenom vår ekonomi med oss och den ser bra ut.



§ 13 Hemsida

Den rullar på och våra kostnader för den är inte så höga.

Det som kostar mest är lediga jobbannonser.
Den kostnaden diskuterades och hur ska vi göra med den i
fortsättningen?
Det vi kom fram till är att ansökningstiden inte får vara för kort om vi
ska lägga ut annonsen. Torgny avgör detta vid varje tillfälle.

§ 14 Medlemsfrågor

Medlemssiffran ligger nu på 314 medlemmar.

Medlemsavgiften kommer i fortsättningen endast att skickas ut digitalt.

§ 15 FALKs arkiv

Petra D har koll på läget. Vi kommer att få en uppdaterad arkivredo-
visning av Petra D.

Maria BS får i uppdrag att plocka ut lämpliga bilder från konferenser
och styrelsemöten som hon sedan tar fram papperskopior på från
någon lämplig fotofirma. Dessa läggs in i FALKs arkiv.

§ 16 Inkomna skrivelser

- förfrågan om samverkan

Styrelsen beslutar:
att säga nej tack till N E och Ability Partner

§ 17 Profilfrågor

Torgny F trycker upp fler FALK flyers/insticksblad, ca 1 000 st.

§ 18 Övriga frågor

Vi läser och diskuterar delar av FALKs jubileumsskrift 1976 – 1996.

Kommande konferenser diskuteras.

§ 19 Nästa möte

Alingsås 25 november, 2010 klockan 11:00 – 15:00

§ 20 Mötets avslutande

Eva K avslutar mötet och tackar oss för två trevliga dagar och visat
intresse.

Vid protokollet Justeras

Krister Källén Eva Karlsson
sekreterare ordförande


