
FALK:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Styrelsens ledamöter från årsmötet 2018:
Anneli Brattgård ordförande, Nils Mossberg vice ordförande, Erik Norgren 
kassör, Krister Källén sekreterare, Ria Larsson ledamot, Linnéa Nilsson 
ledamot, Magdalena Nordin ledamot, Caspar Almalander, ledamot samt 
Malin Hedström ledamot.

Styrelsens ledamöter fram till årsmötet 2018:
Anneli Brattgård, ordförande Göran Gullbro, vice ordförande, Nils 
Mossberg, kassör, Krister Källén, sekreterare, Magdalena Nordin, 
ledamot, Mikael Dahlin, ledamot, Malin Hedström, ledamot, Ria Larsson, 
ledamot samt Tobias Lundberg, ledamot.

Övriga funktionärer
Revisorer:
Eva Karlsson (vald 2018 för en tid om 2 år) samt som suppleant Karin 
Widholm (vald 2018 för en tid om 2 år).

Valberedning:
Dan Lundh, Jon Räftegård samt Pernilla Mattsson (samtliga för en tid 
om 1 år).

Årsmötet 

Årsmöte hölls den 17 maj i samband med FALK:s konferens i Göteborg. 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift 
för 2019 dvs. 300 kronor och 100 kronor för studenter.

Styrelsemöten
Styrelsen har hållit följande sammanträden under 2018
17 maj (konstituerande styrelsemöte)
17-18 september i Avesta, styrelsemöte och arbetsdag
28 november i Alvesta
Styrelsen har hållit följande sammanträden under 2019
16 januari (Skypemöte)
1 mars (Skypemöte)
10 april (Skypemöte)
Styrelsen har också haft ett icke protokollfört avstämningsmöte inför 
konferensen den 25 mars. 
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Ria Larsson och Anneli Brattgård har vid ett tillfälle träffat Meetagain för att 
tillsammans utforma anmälningsplattformen till konferensen i Alvesta. 

Medlemsantal 2018
FALK hade 263 medlemmar den sista december 2018. 

Föreningen Svensk Arkivtidskrift 
Föreningen Svensk Arkivtidskrift ger ut tidskriften Arkiv som utkommer med 
fyra nummer per år. Föreningens medlemmar har under året varit Föreningen 
för Arkiv och Informationsförvaltning (FAI), Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), 
Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun (FALK), Näringslivets 
Arkivråd (NLA) samt Näringslivsarkivens Förening (NAF). 

Styrelsen har bestått av Peter Wattman, ordförande (FAI) Anneli Brattgård, 
sekreterare (FALK), Per Lundin, kassör (FA) samt Anastasia Pettersson, 
ledamot (NLA). Anneli Brattgård har även varit FALK:s representant i 
tidskriftens redaktion tillsammans med Henrik Sundholm. 

Hemsidan
FALK:s hemsida www.falkarkiv.se är en viktig kanal för information om 
föreningen och dess verksamhet. Styrelsen publicerar fortlöpande protokoll, 
remissvar, rapporter och betänkanden. Hemsidan är också en plats för 
offentliggörande av aktuella händelser och frågor som berör FALK:s 
medlemmar. 

De återkommande FALK-konferenserna administreras via hemsidan med 
program och anmälan. På hemsidan finns också information om tidigare och 
kommande konferenser – gäller även Arkivveckan från och med år 2013. 

Webbkoordinator och ansvarig för hemsidan har varit Caspar Alamander. 
Ansvarig för formgivning och uppdateringar är Ditte Tengvall, Novemberfilm, 
som anlitas av FALK.

Under året har styrelsen tittat på om hemsidan kan läggas på en annan 
plattform där vi själva kan redigera den. 

Kompetensutvecklingsbidrag
Ingen ansökan om kompetensutvecklingsbidrag har inkommit under året.

Bevara eller gallra? 
FALKs konferens den 16-18 maj i Göteborg
Konferensen 2018 hade 128 deltagare. Vi började med en mycket 
uppskattad guidning på emigranternas hus och därefter åt vi en lättare buffé. 

Efter ett trevligt välkomnande av Ethel Sjöberg, ordförande i arkivnämndens 
för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad och nyheter från 
Samrådsgruppen så presenterade Birgitta Torgén, förvaltningschef, sin 
verksamhet i Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs 
stad. 
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Under rubriken informationsstyrning förr och nu föreläste Charlie Järpvall på 
ämnet ”Blankettraseri” och Lena Lindgren på ämnet ”Utvärderingsmonstret 
vid vägs ände”. 

I blocket ”Bevara eller gallra” fick vi först lyssna till Suzanne Sandberg, 
Malmö stadsarkiv som problematiserade socialtjänstlagens gallringsregler 
och vilka effekter den kan ha på barns rättigheter till sin egen information. Fia 
Ewald, talade om nödvändigheten av att gallra för att kunna bevara. 
Anastasia Pettersson från NLA gästade FALK och talade om den 
dokumentstyrning som krävs för att kunna bevara information om 
kärnbränslehantering i 100 000 år. 
Därefter hade vi en paneldiskussion där deltagarna fick diskutera om 
arkivariens roll är att bevara eller att gallra rätt. 

Efter årsmötet tog vi båt ut till Älvsborgs fästning där både väder och guider 
bjöd på en fantastisk upplevelse. 

Dag två började med en djupdykning i Dataskyddsförordningen med Birger 
Wannerskog från Göteborgs stad. 

Forskningens behov var i fokus då Jenny Kindblom berättade om hur hon 
använt journalmaterial i sin forskning och Mårten Lindstand tillsammans med 
Annie Stille, båda Sydarkivera, berättade hur man får ut information ut 
journalsystem.

Slutligen talade Karin Iko Åström, riksarkivarie, om Riksarkivets roll och de 
kommunala arkiven. Och Lars Ilshammar, särskild utredare i 
arkivutredningen berättade om hur långt arkivutredningen kommit. Sedan 
avslutades konferensen med en paneldebatt där frågan om ”hur man tar 
tillvara kommun- och landstingsarkivariens roll i kulturarvet” var i fokus. 

Efter konferensens avslut kunde de som ville delta i en visning av 
Regionarkivet i Göteborg. 

SASS – Svenska arkiv i samverkan för synlighet
FALK ingår tillsammans med Folkrörelsernas arkivförbund (FA), 
Näringslivsarkivens Förening (NAF), Näringslivets Arkivråd (NLA), 
Föreningen för Arkiv och Informationsförvaltning (FAI) och Riksarkivet i 
samarbetet SASS – Svenska arkiv i samverkan för synlighet. Två möten har 
hållits under 2018. 

Remisser och skrivelser
FALK har inte svarat på några remisser under 2018. 

Arkivutredningen
I den nationella arkivutredningen har FALK en representant, ordförande 
Anneli Brattgård. Arkivutredningen ska lägga fram sitt förslag hösten 2019 
och FALK avser att inkomma med en skrivelse som belyser kommun- och 
landstingensarkivens särskilda problematik. 
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Planering inför ”Arkivveckan 2020 i Uppsala”
Nils Mossberg och Anneli Brattgård har deltagit i planeringsmöten inför 
Arkivveckan 2020 tillsammans med de andra föreningarna och lokala värdar. 

EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR ÅR 2018

Ekonomiservice 
Föreningens bokföring, fakturerings- och betalningsrutiner har administrerats 
av Arkiv Sörmland, Eskilstuna. 

Ekonomisk redogörelse
Årets resultat blev ett överskott på 27 381 kronor. Det är ett bättre resultat än 
2017 då vi hade ett underskott på 6 207 kronor. Det positiva resultatet beror 
främst på en mycket lyckad och väl genomförd konferens i Göteborg.

Intäkter 
Intäkterna från medlemsavgifter under året var 76 100 kronor, att jämföra 
med 85 500 föregående år. Årets FALK-konferens i Göteborg gav 185 232 
kronor i intäkter, vilket är ett mycket gott resultat.

Kostnader
Årets kostnader blev 233 950 kronor, vilket är en ökning med 51 238 kronor 
sedan föregående år. Kostnadsökningen är främst orsakad av en omläggning 
i bokföringen, vilket medfört att både 2017 års och 2018 års bokförings-
kostnader har bokförts under 2018. Detta har gett en extra kostnad i 
redovisningen på 45 000 kronor.

Eget kapital
Föreningens tillgångar var vid årsskiftet 711 232 kronor, vilket är en ökning 
med 37 381 kronor sedan föregående år.

Avslutning 
Verksamhetsåret 2018 uppvisar ett positivt resultat.

Föreningen är beroende av intäkter från den årliga konferensen för att uppnå 
en ekonomisk balans, då medlemsavgifterna ensamt inte kan täcka 
kostnaderna. Goda år med positiva resultat från konferensen får då täcka 
upp för mindre goda är. De egna tillgångarna är för närvarande mycket 
robusta. 
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