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FAI + FALK 
Inledning 
Genom att dela organisationsnummer, resurser för föreningsadministration, 
medlemsadministration och ekonomiadministration kan vi tillsammans fokusera 
på att förstärka och utveckla verksamheten.  
 
Förslag 
Inrätta en kommunal sektion inom FAI som främjar kommun- och 
regionarkivariernas intressen.  

• Föreningen FALK har idag 263 medlemmar. 
• Omkring 30 % av föreningen FAI:s medlemmar är verksamma inom 

kommuner och regioner (vi uppskattar det till 200-300 personer) vilket 
även inkluderar registratorer och organisationsmedlemmar. 
Ca 40 personer har dubbla medlemskap i föreningarna.  

Sammantaget borde sektionen ha ett medlemsunderlag på ca 450-550 
medlemmar. 
 
Sektionen föreslås ha en egen budget för verksamhet som exempelvis FALK-
konferens och flera riktade arrangemang och nätverksträffar (se vidare avsnittet 
Ekonomi). Sektionen föreslås ledas av ett utskott under FAI-styrelsen. Ordförande i 
utskottet är tillika en av möjligen två vice ordförande i FAI-styrelsen. Ordföranden i 
utskottet bör vara verksam i region eller kommun.  
 
Gemensamma frågor 
Tillsammans har vi större kraft att påverka via träffar, att svara på remisser mm. 
Tillsammans har vi större möjlighet till opinionsbildning. Tillsammans kan vi ha 
gemensamma arbetsgrupper kring exempelvis utbildningsfrågor och olika 
intresseområden som till exempel standardisering.  
 
Tillsammans kan vi utveckla stipendieutdelning och olika former av 
kompetensutvecklingsbidrag till medlemmarna.  
 
Tillsammans har vi ekonomi nog för att (åtminstone i mindre utsträckning) 
avlöna/arvodera personal/styrelse/medlemmar.  
 
Medlemsavgifter 
FALK: 300 kr (enskilda medlemmar), 100 kr (studentmedlemmar) 
FAI: 350 kr (enskilda medlemmar, 1000 kr (organisationsmedlemmar) och 
studentmedlemmar gratis. 
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FAI kan överväga att sänka medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 300 kr i 
samband med bildandet av en kommunal sektion.  
Medlemsmodellen kan behöva ses över.  
 
Stadgar och sammanslagning 
Föreningarnas stadgar behöver gås igenom och synkas. Kommun- och 
regionarkivariernas intresse tydliggörs i de nya stadgarna. 
 
Hur sammanslagningen ska gå till bör utredas närmare. Det är nog ett uppdrag 
som styrelserna kan få vid respektive årsmöten. Inspiration och lärdomar finns i 
bildandet av FAI och FAs o NAFs sammanslagning.   
 
Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenserna av en eventuell sammanslagning bör undersökas 
närmare. En sammanslagning torde dock minska den administrativa bördan i form 
av tid som behöver läggas ner på föreningsadministration. I princip försvinner 
också kostnaden för FALKs ekonomi-, medlems- och hemsideshantering som idag 
ligger på ca 70 000 kr/år (+- 10 000 kr).  
 
FALKs styrelsekostnader torde bli oförändrade. De ligger idag på mellan 20 000 
och 60 000 kr/år och är främst kopplade till resor o övernattningar i samband med 
den årliga konferensen.  
 
Sammanslagningen kan också lösgöra delar av FALKs kapital som sedan kan 
användas för t ex stipendier eller kompetensutvecklingsbidrag. Har FAI möjlighet 
att skjuta till motsvarande kapital så blir det en bra peng.  
 
En del FALKs kapital bör även sättas av för att täcka eventuella förluster i samband 
med konferenser.  
 
Ekonomiska konsekvenser för tidskriften Arkiv behöver diskuteras med tidskriftens 
styrelse.  
 
Konsekvenser för samarbetet inom SASS behöver diskuteras med övriga i gruppen.  


