
 
 
FALK:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 med tillägg för 

2020 
 
Uppskjutet årsmöte 
På grund av den rådande pandemin beslutade styrelsen att skjuta upp det planerade 
årsmötet som skulle hållas i samband med Arkivveckan (som också sköts upp) den 
16 maj år 2020 i Uppsala. Datum för nytt årsmöte sattes till den 11 november 2020. 
Därför innehåller verksamhetsberättelsen för 2019 ett tillägg som berättar om 
styrelsens arbete under perioden januari – november 2020. 
 
Styrelse 
Styrelsens ledamöter från årsmötet 2019: Nils Mossberg, ordförande, Ria Larsson 
vice ordförande, Erik Norgren kassör, Krister Källén sekreterare, Caspar 
Almalander ledamot, Linnéa Nilsson ledamot, Anneli Brattgård ledamot, Magdalena 
Nordin ledamot samt Malin Hedström ledamot.  
 
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.  
 
Övriga funktionärer  
Revisorer: Kajsa Thelin (vald 2019 för en tid om 2 år) samt som suppleant Susan 
Elmlund (vald 2019 för en tid om 2 år).  
 
Valberedning: Maria Bring, Jon Räftegård samt Linda Zachrisson (samtliga för en 
tid om 1 år).  
 
Årsmötet  
Årsmöte hölls den 16 maj 2019 i samband med FALK:s konferens i Alvesta. 
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift för 2020 
dvs. 300 kronor och 100 kronor för studenter.  
 
Styrelsemöten  
Styrelsen har hållit följande sammanträden: 
 
2019: 19 maj (konstituerande styrelsemöte) 17-18 september i Flen (styrelsemöte 
och arbetsdag) och 14 november (via Skype).  
 
 
Medlemsantal  
FALK hade 260 medlemmar den sista december 2019.  



 
Föreningen Svensk Arkivtidskrift  
Föreningen Svensk Arkivtidskrift ger ut tidskriften Arkiv som utkommer med fyra 
nummer per år. Föreningens medlemmar var fram till den 25 november 2019 
Föreningen för Arkiv och Informationsförvaltning (FAI), Folkrörelsernas 
Arkivförbund (FA), Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun 
(FALK), Näringslivets Arkivråd (NLA) samt Näringslivsarkivens Förening (NAF).  
 
Vid ett extra årsmöte den 25 november 2019 beviljades Folkrörelsernas 
Arkivförbund (FA) och Näringslivsarkivens Förening (NAF) utträde för att ersättas 
av Svenska Arkivförbundet (SA) som bildats genom en sammanslagning av de två 
föreningarna. Föreningen Svensk Arkivtidskrift har således numera fyra 
medlemsföreningar. Trots det minskade antalet föreningar beslutade ägarmötet 
samma dag att medlemsavgiften skulle vara oförändrad. Dock höjs 
prenumerationsavgiften från 320 kr per år till 390 kr per år för att stärka föreningens 
ekonomi 
 
Styrelsen har bestått av Peter Wattman, ordförande (FAI), Nils Mossberg, 
sekreterare (FALK), Per Lundin, kassör (FA), Torgny Larsson (NAF) samt 
Anastasia Pettersson, ledamot (NLA). Linnéa Nilsson har även varit FALK:s 
representant i tidskriftens redaktion.  
 
Hemsidan  
FALK:s hemsida är en viktig kanal för information om föreningen och dess 
verksamhet. Styrelsen publicerar fortlöpande information om föreningens 
verksamhet med bland annat 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 
Almalander. Ansvarig för formgivning och uppdateringar är Ditte Tengvall, DeTe 
Form&Foto, som anlitas av FALK. Under året har styrelsen tittat på möjligheter att 
modernisera hemsidan samt att den kan läggas på en annan plattform där vi själva 
kan redigera den.  
 
Kompetensutvecklingsbidrag  
Ingen ansökan om kompetensutvecklingsbidrag har inkommit under 
verksamhetsåret.  
 
Äkthet - FALK:s konferens den 14-16 maj i Alvesta  
Konferensen 2019 hade 93 deltagare och arrangerades tillsammans med 
Sydarkivera.  
 
Sammankomsten smygstartades den 14 maj med guidad visning och en 
middagsbuffé på Huseby bruk. Dagen efter startade själva konferensen som inledes 
av Per Ribacke, kommunalråd i Alvesta och ordförande för förbundsstyrelsen för 
Sydarkivera. Informationssäkerhetsspecialisterna Anders Danielsson och Lasse 
Johansen på Sydarkivera berättade om deras metod för att arbeta integrerat med 
informationskartläggning och informationssäkerhet. Därefter hakade Fia Ewald på 



med en föreläsning om kopplingen mellan informationssäkerhet, arkiv och 
autenticitetsbegreppet. Dagens första pass avslutades sedan med ett samtal mellan 
de nyss nämnda föreläsarna under ledning av Bernhard Neuman, arkivchef på 
Sydarkivera.  
 
Efter lunch berättade Annica Rénud, samordningsarkivarie på Transportsstyrelsen, 
på temat ”Källan är samtidskritiskt” och docent Erik Wångmar redogjorde för sina 
arkivstudier för att forska om kommunal korruption i Sverige. Sista passet på första 
konferensdagen bestod av Boel Sjöstrand, Region Skåne, som berättade om hur de 
hanterar privata vårdgivares journaler, Benjamin Yousefi som berättade om 
översynen av RA-FS 2009:2 och Tommy Bengtsson, SKL Kommentus, som 
berättade om SKL:s nya ramavtal för e-arkiv. Sedan for deltagarna till Pukebergs 
glashytta för att inmundiga hyttsill, underhållas och blåsa glas.  
 
Konferensens sista dag inledde med att Benjamin Yousefi meddelade nyheter från 
Samrådsgruppen varefter Caspar Almalander höll ett föredrag med rubriken 
”Vidimering – riktigt viktigt!”. Därefter hölls FALK:s årsmöte. Docent Kenneth 
Nyberg om äkthetens nya villkor i en digital värld. Föreläsningarna avslutades med 
att Anna Götzlinger, stadsantikvarie i Eskilstuna, talade om ”Husens hemligheter”.  
 
SASS – Svenska arkiv i samverkan för synlighet 
FALK ingår tillsammans med Svenska Arkivförbundet (SA), Näringslivets Arkivråd 
(NLA), Föreningen för Arkiv och Informationsförvaltning (FAI) och Riksarkivet i 
samarbetet SASS – Svenska arkiv i samverkan för synlighet. Från och med 2020 är 
även Sveriges kommuner och regioner (SKR) representerade i SASS. 
 
På initiativ av riksarkivarien har ett förnyelsearbete påbörjats som syftar till att 
komma överens om och formulera syfte/uppdrag, mål och samarbetsformer för 
SASS.  
 
Arkivutredningen 
I arkivutredningen har FALK haft en representant, Anneli Brattgård.  
 
FALK:s styrelse lämnade i juli 2019 in kommentarer till utredningen (bifogas 
verksamhetsberättelsen). 
 
Framtidsfrågor 
Med start på styrelsemötet den 17-18 september 2019 har styrelsen diskuterat en rad 
viktiga framtidsfrågor för föreningen. Det har gällt föreningens roll i arkivsverige, 
namnbyte och eventuellt närmande till Föreningen för Arkiv och 
Informationsförvaltning (FAI). I samband med detta har ordförande haft 
underhandskontakter med FAI, Sveriges Kommuner och Regioner samt 
Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.  
 
Diskussionen har bland annat resulterat i en utbildningssatsning och två av styrelsen 
väckta frågor på årsmötet.  
 
EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖR ÅR 2019  
 
Ekonomiservice  



Föreningens bokföring, fakturerings- och betalningsrutiner har administrerats av 
Arkiv Sörmland, Eskilstuna.  
 
Ekonomisk redogörelse  
Årets resultat blev ett överskott på 83 233 kronor. Det är ett bättre resultat än 2018 
då vi hade ett överskott på 27 381 kronor. 2017 hade vi ett underskott: 6 207 kr.  
Det mycket starka resultatet beror främst på kraftigt minskade kostnader, men även 
på en mycket lyckad och väl genomförd konferens i Alvesta.  
 
Intäkter  
Intäkterna från medlemsavgifter under året var 74 500 kronor, att jämföra med 76 
100 kronor föregående år. Årets FALK-konferens i Alvesta gav 151 656 kronor i 
intäkter, vilket är ett mycket gott resultat.  
 
Kostnader  
Årets kostnader blev 142 922 kronor, vilket är en minskning med 91 028 kronor 
sedan föregående år. Den främsta orsaken till den kraftiga minskningen av kostnader 
är en omläggning i bokföringen, vilket medfört att både 2017 års och 2018 års 
bokföringskostnader har bokförts under 2018. Andra orsaker är lägre kostnader för 
konferensen i Alvesta jämfört med Göteborg året före, minskade styrelsekostnader 
samt en stipendieutdelning 2018. 
 
Eget kapital  
Föreningens tillgångar var vid årsskiftet 794 466 kronor, vilket är en ökning med 83 
233 kronor sedan föregående år.  
 
Avslutning  
Verksamhetsåret 2019 uppvisar ett mycket 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 år. Detta har visat sig mycket 
viktigt inför verksamhetsåret 2020 med Corona-pandemi och inställd arkivvecka. 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE januari - november 2020 
 
Styrelsemöten  
Styrelsen har hållit följande sammanträden under 2020: 23 januari, 19 mars och 4 
april, 23 juni, 28 augusti, 22 september (samtliga via Skype). 
 
Arkivveckan 
Anneli Brattgård, Malin Hedström och Nils Mossberg har varit FALK:s 
representanter i kommittén som planerat och även skulle genomföra Arkivveckan 
2020 den 12-14 maj i Uppsala. Hela programmet var färdigt och inkluderade både 
kulturministern och energi- och digitaliseringsministern bland talarna när vi 
tvingades besluta om att skjuta upp konferensen till 2021 på grund av den pågående 
pandemin.  
 
Resia som hanterar konferensen anmälningar och ekonomi ska enligt 
överenskommelse betala tillbaka samtliga deltagaravgifter för den uppskjutna 
konferensen. I maj 2020 ansökte och beviljades Resia dock företagsrekonstruktion, 



vilket kan ha försenat en del återbetalningar. I skrivande stund (sept) har FALK 
fordringar på 83 435 kronor som inte betalats ut. 
 
Den 26 augusti beslutade arrangörerna (SASS) att ställa in den till år 2021 
uppskjutna Arkivveckan på grund av den osäkra utvecklingen med Corona.  
 
Arkivutredningen 
Den 24 mars 2020 ordande styrelsen ett dialogmöte om arkivutredningens 
betänkande ”Härifrån till evigheten” för föreningens medlemmar. Mötet hölls 
digitalt och lockade 45 deltagare. Syftet med seminariet var dels att få inspel till 
FALK:s yttrande, dels att ge inspel till de deltagande kommunerna och regionernas 
yttrande för att på så sätt ge tyngd åt viktiga synpunkter på betänkandet.  
 
FALK yttrande lämnades in till kulturdepartementet i maj 2020 (yttrandet bifogas 
verksamhetsberättelsen). 
 
Utbildningar 
Som ett led i att utveckla föreningen och hitta nya vägar till att ge nytta för 
medlemmarna beslutade styrelsen att under år 2020 arrangera subventionerade 
utbildningar för FALK:s medlemmar. Subventionen, på maximalt 50 000 kr, tas från 
FALKs kapital. Bakgrunden till finansieringsvalet är att föreningen haft några 
mycket goda år och därför hade mycket stark kassa vid ingången av år 2020. 
Styrelsen anser att det ger en hög nytta för våra medlemmar att då använda en del av 
kapitalet så. Utbildningarna kommer att ekonomiskt påverka verksamhetsåret 2020. 
 
Först ut i vår utbildningssatsning var en utbildning kring informationsstyrning med 
Fia Ewald som utbildningsledare. Det första utbildningstillfället var i Linköping den 
3 mars och där deltog 23 personer. Det andra utbildningstillfället var tänkt att hållas 
i Falun den 29 april, men på grund av pandemin flyttades detta till Karlstad varifrån 
utbildningen kunde hållas digitalt. 27 personer deltog. 
 
Den 25 september och 23 oktober hölls utbildningar via webben inför 59 deltagare. 
Fokus på utbildningarna var den praktiska delen av informationsstyrning. 
Utbildningen hölls av Anki Heimonen, utbildare hos Sydarkivera och Lisa Knutsson 
Fröjd, informationssäkerhetsansvarig och dataskyddsombud vid Region Gävleborg. 
FALKs styrelse höll ordning på frågor, teknik och kommentarer. 
 
Hemsida 
Sedan augusti 2020 har föreningen en ny, bättre hemsida som föreningen själv kan 
administrera till en lägre kostnad. Den nya hemsidan har adressen 
http://www.falkarkiv.nu/.  
 
Medlemsantal 
Vi har sett ett sakta ökande antal medlemmar sedan vi började med utbildningar 
våren 2020. I början av hösten startade vi en värvningskampanj för att nå ännu fler 
med erbjudanden om utbildningar. 
 
BILAGOR 



• Kommentarer till ”Översyn av arkivområdet” (Dir 2017:106). 
• FALKs yttrande över betänkandet ”Härifrån till evigheten – En långsiktig 

arkivpolitik för förvaltning och kulturarv, SOU 2019:58”  
 
 
 
 

 


