
Protokoll nr 2 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverk-
samma i Landsting och Kommun, FALK, 8 maj, 2012 i
Eskilstuna, Turistbyrån

Närvarande: Eva Karlsson, Birgitta Torgén, Petra Dornbusch, Maria Bjersby
Stenudd och Krister Källén, samt adjungerade Elisabeth Hofman och Frida
Sandgren

Frånvarande: Torgny Fransson, Iréne Wretemo

§ 01 Mötet öppnas

Eva K öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 02 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 03 Föregående möten (9 mars 2012, Eskilstuna)

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.

§ 04 Konferens 8-10 maj 2012

- Vi går igenom programmet.
- Elisabeth H presenterar ett skrivet körschema för konferensen.
- Vi diskuterar och bestämmer vem som presenterar vem.
- Tre stycken utställare blev det.
- Vi har en nordisk gäst från Danmark Niels Lögager Nielsen.

§ 05  Årsmöte 2012

- Verksamhetsberättelsen är klar och utskickad.
- Alla årsmöteshandlingar finns tillgängliga i original.
- Valberedningen har försett styrelsen med ett skrivet förslag till ny

styrelse. (Bilaga finns med i pappersversionen.)

- Rolf Sjögren har ställt en fråga till styrelsen att redovisa för under
årsmötet. Eva K redogör för oss hur hon kommer att svara, samt
att hon kommer att hänvisa till Tema Arkiv nr: 1 – 2011 och en ar-
tickel där som svar på frågan. (Bilaga finns med i pappersversionen.)



§ 06 Arkivveckan 2013, 14 – 16 maj

- Maria BS berättar från mötet hon varit med på, om vad som hän-
der runt Arkivveckan.

- När det gäller program under Arkivveckan, ger styrelsen henne
förslag på frågor som vi vill ha belysta utifrån ett kommun- och/el-
ler landstingsperspektiv.

§ 07 Konferens 2014

Eva K informera om att det finns en tänkbar kandidat.

§ 08 Medlemsregistret

Bordlägges

§ 09 Hemsidan

Bordlägges

§ 10 Ekonomi

Maria BS redogör för vår ekonomi som ser fantastiskt bra ut.

§ 11 Inkomna skrivelser

- FALK har fått en inbjudan av Landslaget for lokal- og privatarkiv
LPP 25 år - Jubileumsseminar. (Bilaga finns med i pappersversionen.)

- Umeå universitet har skickat en inbjudan till sin konferens om
Personarkiven i en ny tid. (Bilaga finns med i pappersversionen.)

- RA Seminarium – Bevara för framtiden, på det seminariet repre-
senterade Maria BS FALK och hon rapporterade kort från det. An-
teckningar från seminariet, bifogas pappersversionen av protokol-
let.

§ 12 Övriga frågor

- Petra D rapporterar från tidskriftsföreningens årsmöte.
- 26 april närvarade Eva K på AAS (30 år) och Samfundets (60 år)

Jubileumsseminarium och middag.
- i-Förvaltning – Petra D berättar från första mötet samt skickar oss

en länk till deras hemsida. Den länken kommer att läggas ut på
FALKs hemsida.

- Styrelsen beslutar att Petra D får för FALKs räkning åka till
Ulricehamn, överförmyndarnas konferens med Wärna(typ av
diariesystem) /Argentum(utvecklare) för att ställa frågor utifrån
arkivens perspektiv om bevarande för framtiden och sekretess.

§ 13 Nästa styrelsemöten

Onsdag 9 maj, 2012 konstituerande efter årsmötet
Tisdag – onsdag 9 – 10 oktober, 2012; Gävle, lunch till lunch



§ 16 Mötet avslutas

Eva K förklarar mötet avslutat och tackar oss för visat intresse.

Vid protokollet Justeras

Krister Källén Eva Karlsson
Sekreterare Ordförande


