
 
 
 
FALK:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 
 
Styrelsens ledamöter 
 
Jan Östergren ordförande, Ann-Marie Alfredsson vice ordförande, Eva Lindelöw-Sjöö 
sekreterare, Donald Johnson kassör, Ulrika Gustafson ledamot, Håkan Gustavsson 
ledamot, Erik Lindblad ledamot, Susanne Strangert ledamot (fram till årsmötet 2002-04-
16).  
 
Därefter Jan Östergren ordförande, Ann-Marie Alfredsson vice ordförande, Erik Lindblad 
sekreterare (omval), Donald Johnson kassör, Ulrika Gustafson ledamot (omval), Håkan 
Gustavsson ledamot (omval), Eva Lindelöw Sjöö ledamot (omval) och Susanne Strangert 
ledamot. 
 
Övriga funktionärer 
 
Revisorer 
Ordinarie: Kjell-Ove Persson och Richard Hallgren (fram till årsmötet 2002-04-16). 
Därefter Kjell-Ove Persson och Jörgen Klein (nyval). 
Suppleanter: Beata Losman och Göran Dolff (fram till årsmötet 2002-04-16).  
Därefter Beata Losman och Göran Dolff (omval). 
 
Valberedning 
Arne Fryksén, Inger Johansson och Hans Ramstedt (fram till årsmötet 2002-04-16). 
Därefter Arne Fryksén (omval), Inger Johansson (omval) och Hans Ramstedt (omval). 
 
Årsmötet  
 
Årsmöte hölls den 16 april i samband med arkivveckan i Lund. Vid årsmötet beslutades 
följande utöver val till styrelse, revisorer och valberedning enligt ovan: 
Medlemsavgiften (= 150 kr) skall vara oförändrad för år 2003.  
 
Vid årsmötet beslöts vidare att anta ett av styrelsen lagt förslag till ersättningar för uppdrag 
inom FALK. 
 
Styrelsemöten 
 
Styrelsen har hållit följande sammanträden: 
 
2002-01-16--17 möte i Norrtälje 
2002-04-15  möte i Lund 
2002-08-21--22 möte i Västerås 
2002-10-29  möte i Gävle 
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Föreningen Svensk Arkivtidskrift 
 
Föreningen Svensk Arkivtidskrift ger ut tidningen Tema Arkiv, 4 nummer per år. Föreningens 
medlemmar är fyra intresseföreningar inom arkivsektorn, NLA FA, AAS och FALK. 
Styrelsen består av fyra ledamöter från respektive förening. Eva Lindelöw Sjöö har 
representerat FALK i styrelsen. Vid föreningens årsmöte 2002 deltog Susanne Strangert och 
Ulrika Gustafson som ombud för FALK. Vid årsmötet utsågs Eva Lindelöw Sjöö till 
ordförande. FALK representeras i redaktionsrådet av Michael Frankius och Hans Ramstedt.  
 
Styrelsen har under året haft fyra ordinarie möten. Medlemsavgiften som FALK betalar till 
Föreningen Svensk Arkivtidskrift består av två delar, en fast årlig avgift på 15.000 kr samt en 
rörlig avgift à 15 kr/medlem som baseras på antalet betalande medlemmar inom FALK per 
den 31 december föregående år. 
 
SASS-projekten 
 
Målet för SASS (Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet) är att utveckla nya former och 
områden för gemensamma insatser och samarbete. Syftet är att stärka arkivens roll i 
kultursammanhang och bidra till att göra arkiven till en resurs i det lokala kulturlivet.  
Arbetet inom SASS pågår i projektgrupper och kan rubriceras: hemsida, Arkivvecka, 
Arkivpedagogiskt Forum, marknadsföring, Kommunala arkiv, och Arkivprylar. 

 
Representanter i ledningsgruppen har varit Susanne Strangert och Jan Östergren. I 
arrangörsgruppen för Svenska Arkivveckan har Erik Lindblad och Jan Östergren deltagit.  
 
Jan Östergren har också deltagit i arbetsgruppen Kommunala arkiv som kulturell resurs som 
tillsammans med Svenska Kommunförbundet och Jönköpings stadsarkiv och stadsbibliotek 
arrangerade ABM-konferensen ABM-lokal kulturkraft. Konferensen ägde rum i Jönköping 
den 22-23 maj och samlade ett sextiotal deltagare. 
 
Hemsidan 
 
Den målsättning som styrelsen har med hemsidan är att den ska fungera som huvudkanal för 
spridning av information till föreningens medlemmar och därmed ersätta kostnadskrävande 
postförsändelser.  
 
Under de år hemsidan existerat har publicerad information ackumulerats med följd av att den 
vuxit sig för stor för den privata webbadress där den hospiterat. I samband med en 
överflyttning till annan lagringsplats har önskemål funnits att utveckla formgivningen 
ytterligare. 
 
Inom styrelsen har frågan diskuterats under året och beslut har fattats om att utveckla 
hemsidan både till form och innehåll för att den bättre ska passa målsättningen och 
föreningens syften. Avtalet med Klas-Erik Karlsson som webbredaktör har sagts upp i början 
av året. Under hösten har diskussion förts med Ditte Tengvall som fått styrelsens uppdrag att 
formge en ny hemsida till FALK, ett arbete som kommer att pågå under första kvartalet 2003.  
I december har hemsidan tillfälligtvis varit ur funktion i samband med att den flyttats över till 
ett webbhotell hos FS-Data. 
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Stipendiefonden 
 
Inga ansökningar har inkommit under 2002. 
 
Svenska Arkivveckan 
 
FALK:s sedvanliga konferens sköts under året åt sidan för att lämna plats för Svenska 
Arkivveckan som gick av stapeln i Lund den 15-19 april. För planering och genomförande av  
Arkivveckan svarade de inom SASS verkande arkivföreningarna samt Riksarkivet och 
landsarkiven. För första gången anordnade således den svenska arkivsektorn ett gemensamt 
arrangemang. Drygt fyrahundra arkivverksamma samlades i Lund under temat Det aktiva 
arkivet och arkivarien som aktör, med fokus på arkivens och arkivarienas synlighet. I slutet 
av Arkivveckan genomfördes en enkätbaserad utvärdering. Av 98 inlämnade svar var endast 
en negativ till arrangemanget (se bifogad sammanställning).  
  
Remisser 
 
En  remiss, Lägesrapport ABM – samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer, besvarades 
under året. För utarbetande av remissen svarade Jan Östergren. 
 
Medlemsantal 
 
Under 2002 har arbetet fortsatt med att få ett aktuellt register med betalande medlemmar. De 
medlemmar som, trots påminnelser, ej betalat medlemsavgift per sista oktober 2002 har 
strukits ur medlemsregistret. Detta har fått till följd att medlemsantalet sjunkit 
något. FALK:s medlemsantal var vid årets början 310 medlemmar och vid årets slut 275. 
 
Ekonomiservice 
 
Föreningens bokföring, fakturerings- och betalningsrutiner administreras av Elisabeth 
Holmstrand, firma EST AB, Ramlösa. Förändringen från förra året är att styrelsen 
administrerar medlemsregistret, helt i enlighet med styrelsens ambitioner att utföra mer arbete 
i egen regi.  
 
Ekonomisk redogörelse 
 
För år 2002 är siffrorna i huvudsak röda, med andra ord minus. Anledningen till detta är 
framför allt att FALK-konferensen i år uteblev till förmån för Arkivveckan i Lund. Det kan 
inte nog poängteras att våra konferenser är det som gör att föreningen kan engagera sig i olika 
aktiviteter, som exempelvis utgivningen av Tema Arkiv. 
 
Nu bör inte FALK-konferensen ställas mot Arkivveckan, möjligen behövs båda, men sett 
utifrån FALK:s ekonomi får den senare inte hållas för ofta. År 1999 steg tillgångarna med ca 
177 tkr, ett extremt bra år. År 2001 steg de med ca 84 tkr, som får betraktas som mer normalt. 
I år, utan konferens, minskade tillgångarna med drygt 100 tkr. I denna minskning döljer sig en 
negativ förändring av värdepappersfonden Futura, som sjönk med knappt 15 tkr. De övriga 
kostnaderna uppgick till drygt 85 tkr.  
 
Det finns även ljusglimtar. Styrelsekostnaderna har successivt sjunkit från 77 tkr för några år 
sedan till årets kostnad på cirka 30 tkr. Det har också varit styrelsens ambition att minimera 
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styrelsekostnaderna. Det bör dock framhållas att vi i år inte haft några styrelsekostnader i 
samband med planering av konferens.  
 
Bokföringskostnaderna har sjunkit med några tusen kronor beroende på att medlemsregistret 
från och med i år administreras av styrelsen. 
 
Intäkterna, i form av medlemsavgifter, ökade med drygt 4 tkr. 
 
Avslutningsvis får vi se fram emot ett år med konferens och påfyllning i kassan, mer 
uppmärksamhet på värdepappersfonden och bibehållen återhållsamhet beträffande styrelsens 
kostnader.  
 
 
Föreningens balans- och resultaträkning för år 2002 bifogas. 
 
Uppsala den 5 mars 2003 
 
 
Styrelsen 
 
 
 
 
Jan Östergren Ann-Marie Alfredsson Donald Johnson Eva Lindelöw Sjöö   
 
 
 
Susanne Strangert Erik Lindblad Håkan Gustavsson Ulrika Gustafson 
 


