
 
 

 
 
Protokoll nr 5 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverk-
samma i Landsting och Kommun, FALK, 25 november, 2010 i 
Alingsås, kommunledningskontorets lokaler 
 
Närvarande: Eva Karlsson, Iréne Wretemo, Maria Bjersby Stenudd, och 
Krister Källén 
 
Frånvarande: Birgitta Torgén, Torgny Fransson och Petra Dornbusch 
 
§ 01 Öppnande av mötet 
 

Eva K öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

 
§ 02 Fastställande av dagordning 
 
  Dagordningen fastställes 

 
§ 03 Föregående möte (30/9-1/10 i Alingsås) 
 
  Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 

 
§ 04 Arkivveckan 2011 
 

Maria BS visar oss Informationsgruppens programförslag och grup-
pen kommer att ha ett nytt möte den 1 december, 2010. 
De andra grupperna jobbar på bra. 
De första blänkarna om arkivveckan är nära förestående. 
Vi blev informerade om Syndikalisternas åsikt om Arkivveckans för-
läggning. Vi hänvisar till organisationskommittén och riksarkivarien 
som ordförande för arkivveckan. 
 

§ 05 Seminarium 2011 
 

Eva K har haft e-postkontakt med Ulrika Gustavsson om gemensam 
satsning på ett endags seminarium i höst och det är SKL positiva till. 
Nuvarande förslag till placeringsort är Gävle. 
Förslag till tidpunkt är slutet av september. 
Iréne W kontaktar Ulrika G om lokalfrågan och vilken dag mer exakt. 
Vi grovskissade på planeringen som sedan får vila/mogna till nästa 
styrelsemöte. 
 

§ 06 Rapport från träff med arkivföreningarna 17/11 
 
  Birgitta T är med via telefon. 

 Vi diskuterar utvidgat samarbete mellan arkivföreningarna och utnytt-
jandet av våra informationskanaler. 
Styrelsen tycker att förslaget är spännande och bra. 
Eva K pratar lite runt en artikel i nr: 1 – 2011 av Tema arkiv och den 
ska handla om fördelar/nackdelar med samverkan. 



 
 

2011 fyller Tema arkiv 20 år och troligen är nr: 2 – 2011 jubileums-
nummer. 
 

§ 07 Tema arkiv, information om förändringar 
 
  Eva K informerar styrelsen lite kort om tänkta förändringar. 

 
§ 08 Rapport från möte med SASS arkivpedagogiskt möte 
 

Krister K informerar om vad som diskuterades på senaste SASS ar-
kivpedagogiska möte och den beslutade seminariedagen 17 februari, 
2011 som kommer att handla om ”Skolan, arkiven och de nya kurspla-
nerna i historia” 
Styrelsen beslutar att Krister K skickar semiarieinbjudan och program-
met till Torgny F för att läggas ut på hemsidan, så snart det är klart. 
 

§ 09 Yrkesminnesinsamling 
 
  Eva K informerar styrelsen. 
  Annons kommer i Tema arkiv nr: 4 – 2010. 

 
§ 10 Kompetensutvecklingsbidrag 
 
  Birgitta T deltar per telefon. 
   
  Arkivchefen Gävle Stadsarkiv drar tillbaka sin ansökan. 
 

Eva Ytterberg, registrator och arkivansvarig för Räddningstjänsten 
Dala Mitt 
Styrelsen beslutar:  
- att bevilja fullt bidrag utifrån ansökan och ekonomisk redovisning 
- om rapport inkommer senast efter 3 månader efter avslutad 

utbildning 
 
Ansökningarna kan ses som bilagor till FALK protokoll nr: 4 – 2010, 
pappersversionen  
 
Styrelsen beslutar: 
att protokollsutdrag ska skickas till sökanden 

 
§ 11 Ekonomi 
 
  Maria BS informerar oss om vårt ekonomiska läge. 
 
  Styrelsen beslutar: 
  att låta Elisabeth Holmstrand, EST AB teckna bank 

 
§ 12 Hemsida 
 
  Bordlagd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
§ 13 Medlemsfrågor 
 

Iréne W informerar oss om att i november 2010 har föreningen 317 
medlemmar. 
Hon informerar oss också om att det kommer att finnas lite extra infor-
mation på fakturan det här året. 
 

§ 14 Inkomna skrivelser 
 

Birgitta T deltar per telefon. 
 
- Förfrågan om samverkan från CKU 
Styrelsen beslutar: 
att tacka nej till förslaget 
 

§ 15 Övriga frågor 
 
  Inga övriga frågor fanns när vi kom till denna mötespunkt. 

 
§ 16 Nästa möte 
 

Gävle 2 februari, 2011 
 
§ 17 Mötets avslutande 
 

Eva K avslutar mötet och tackar oss för visat intresse. 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 

 
 
 Krister Källén  Eva Karlsson 
 sekreterare   ordförande 
 


