
 
 

 

 

Protokoll nr: 2 från styrelsemöte med Föreningen Arkivverksamma 

i Landsting och Kommun, FALK, 6 februari, 2014 

Kl. 08:00 – 10:00 via telefon 

 

 
Närvarande: Nils Mossberg, Torgny Fransson, Tomy Eklöv, Maria Bjersby 

Stenudd, Erik Norgren och Krister Källén 

 

Frånvarande: Iréne Wretemo, från punkt 04 Nils Mossberg 

 

 

01. Mötet öppnas 

 

 Ordförande öppnar mötet och hälsar oss välkomna i etern. 

 

02. Ekonomi 

 

 En diskussion förs. 

 

03. Konferens 2014 

 

a. Droppbox  

Fungerar för de flesta. Någon får dock inte lägga ut handlingar där bara läsa 

det som finns. 

 

b. Programmet, status 

Programmet ser bra ut och börjar bli klart. Tomy har lite problem med åter-

kopplingar från föreläsare.  

Tomy ger oss information om vad som har hänt sedan sist med program-

met, vilka som är klara eller inte.  

Maria gör en information till föreläsarna, om vilken information vi vill att 

de ska skicka till oss, att föras in i programbladet. 

En diskussion uppstod runt e-arkiveringsprogrampunkten. 

 

c. Ersättning föreläsare 
 Vi diskuterar livligt hur det ska se ut. 

 

d. Föreläsarservice 
 Vi diskuterar det. 



 

e. Utställare 
 Nils lägger ut en lista på potentiella utställare i droppbox. 

Utställare betalar 8 000:- + konferensmiddag betalar de som vill vara med, 

lunch och fika ingår. 

 

f. Arbetsfördelning 
 Erik har huvudansvaret för att få fram utställare till konferensen. 

 Tomy kollar hur många utställare som får plats i lokalen. 

Vad vi gör under själva konferensdagarna (ex. presentationer) beslutas på 

nästa styrelsemöte. 

 

g. Övriga frågor kring konferensen  
Underhållning: ett huvudförslag är Lars Östvalls orkester (musicerande 

arkivarier). 

Mat: vi diskuterar hur den ska se ut och pratar med konferensbyrån hur det 

ska fungera praktiskt. Tomy får i uppgift att prata med konferensbyrån. 

Vi ska fundera lite över hur inbjudan ska se ut. 

 

04 Övrigt 

 

Vem svara på Gallringsråd nr. 7, Nils M föreslås, plus de i styrelsen som 

direkt får det i sin tjänst. 

 

 

05 Avslut 

 

 Vice ordföranden tackar oss för gott arbete och visat intresse. 

 

 

 Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

 Krister Källén  Torgny Fransson 

  Sekreterare   Vice ordförande 

 


