
 
 
FALKs verksamhetsberättelse för år 2021 
 
Styrelse 
Styrelsens ledamöter från årsmötet 2020: Nils Mossberg, ordförande, Ria Larsson 
vice ordförande, Erik Norgren kassör, Krister Källén sekreterare, Caspar Almalander 
ledamot, Linnéa Nilsson ledamot, Anneli Brattgård ledamot, Sara Håkansson 
ledamot samt Emilia Bergvall Odhner ledamot. 
 
Styrelsens ledamöter från årsmötet 2021: Sara Håkansson ordförande, Nils 
Mossberg vice ordförande, Erik Norgren kassör, Emilia Bergvall-Odhner 
sekreterare, Caspar Almalander ledamot, Linnéa Nilsson ledamot, Ingrid Andersson 
ledamot, Lise-Lott Kjällander ledamot.  
 

Övriga funktionärer från årsmötet 2021 
Revisorer: Eva Karlsson och Rikard Ek 
Revisorssuppleant Karin Widholm och Petra Brodén  
  

Valberedning från årsmötet 2021 
Krister Källén, Anneli Brattgård, Helene Boman 

Genomförda möten 

Årsmötet hölls digitalt via Teams den 8 juni 2021 13:00 – 15:00. I samband med 
årsmötet höll Mats Burell ett föredrag på temat: Ett arkiv för varje myndighet? 
Arkivbildarbegreppet i jämförande perspektiv. 
 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift för 
2020 dvs. 300 kronor och 100 kronor för studenter. Årsmötet beslutade också att 
ge styrelsen i uppdrag att arbeta fram en avsiktsförklaring som tar sikte på ett 
samgående mellan FALK och FAI och att presentera denna vid nästa årsmöte. 
Avsiktsförklaringen ska ha som utgångspunkt att de båda föreningarnas kärnvärden 
bibehålls samtidigt som de möjligheter som identifieras i arbetet ska tas tillvara. 
Styrelsen fick också i uppdrag att arbeta vidare för att hitta bästa vägen för ett 
samgående.  
 

Konstituerande styrelsemöte hölls 8 juni. 
 
Övriga styrelsemöten under 2021 har varit följande: 15 januari, 19 februari, 10 
mars, 8 april, 6 maj, 2 september, 30 september, 1 november, 9 december. Alla via 
teams.  



Medlemmar  

FALK hade 248 medlemmar i december 2021. 
 

Föreningen Svensk Arkivtidskrift 
Föreningen Svensk Arkivtidskrift ger ut tidskriften Arkiv som utkommer med fyra 
nummer per år. Föreningens medlemmar är Föreningen för Arkiv och 
Informationsförvaltning (FAI), Svenska Arkivförbundet (SA), Föreningen 
Arkivverksamma i Landsting och Kommun (FALK) och Näringslivets Arkivråd (NLA). 
 
Styrelsen består sedan årsmötet 2021 av Elisabeth Ivarsson, ordförande (NLA), 
Peter Wattman (FAI), Linnéa Nilsson (FALK) och Ola Wirtberg (SA). Linnéa Nilsson 
har även varit FALK:s representant i tidskriftens redaktion.  
 
Under året har arbetet med att skapa en ny ekonomisk fördelningsmodell 
påbörjats.  
 

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.  
 
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/.  
 
Webbkoordinator och ansvarig för hemsidan har varit Caspar Almalander. 
 

Kompetensutvecklingsbidrag 
Ingen ansökan om kompetensutvecklingsbidrag har inkommit under 
verksamhetsåret.  
 

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. 
 
SASS har haft två möten under perioden och godkänt den nya överenskommelsen, 
som dock inte är underskriven ännu.  
 

AVEC digital 
Efter att Arkivveckan 2020 sköts upp och sedan ställdes in har en mindre grupp 
jobbat vidare med att omvandla arkivveckan till ett digitalt arkivår – Avec-digitalt. 

http://www.falkarkiv.nu/


Med start den 9 juni 2021 har totalt 10 förinspelade föreläsningar släppas via 
Youtube under 2021. Arkivveckan digitalt - YouTube 
 

FALK konferens 
Under 2021 ordnades ingen egen FALK konferens pga pandemin. Däremot 
ordnades en gemensam digital höstkonferens tillsammans med FAI och Riksarkivet, 
Informationsförvaltning 2021, 12-14 oktober och den hade närmare 350 deltagare. 
FALK arrangerade en av dagarna och styrelsen deltog också med en programpunkt 
som uppföljning på seminariet Skriet från arkivet, om kommunikation. 
 

Seminarier 
Under året har två seminarier hållits via Teams. Skriet från arkivet om 
kommunikation hölls den 16 april 2021 och Vilse i arkivet? Om 
arkivbildarbegreppet den 19 november 2021. Båda var välbesökta och hade 
tillsammans ca 130 deltagare.  
 

Remisser 
FALK har lämnat synpunkter på Digisams Vägledning om digitalt bevarande RAÄ 
2020-142. 
 

Övrigt 
Styrelsen har under året påbörjat arbetet med föreningens egna 
informationshantering, något som kommer fortgå under 2022.  

 

 

Ekonomisk redogörelse för år 2021 

 

Ekonomiservice  
Föreningens bokföring, fakturerings- och betalningsrutiner har skötts av Charlotta 
Mellin, Nyköpings bokföringstjänst.  
 

Ekonomisk redogörelse 
Årets resultat blev ett överskott på 136 880 kronor. Det är ett klart bättre resultat 
än 2020 då vi hade ett underskott på 62 872 kronor. Det kraftigt förbättrade 
resultatet beror huvudsakligen på intäkter från den med FAI och Riksarkivet 
samarrangerade konferensen Informationsförvaltning 2021, i jämförelse med 2020 
då den inställda AVEC-konferensen annars skulle ha givit FALK nödvändiga intäkter.  
 

Intäkter 
Årets totala intäkter blev 227 004 kronor, vilket är en ökning med hela 132 804 
kronor. Största delen består av intäkter på 152 774 kronor från konferensen 
Informationsförvaltning 2021. Det kan jämföras med 2020 då konferensintäkter 
helt saknades. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCxw9N0ezbMRX5YTEL9jhxZQ/featured


Intäkterna från medlemsavgifter är i stort sett oförändrade från föregående år, 74 
300 kronor, att jämföra med 75 700 kronor föregående år. Några utbildningar 
genomfördes inte under 2021 så där saknas intäkter helt.  
 

Kostnader 
Årets totala kostnader blev 90 193 kronor, vilket är en minskning med 66 879 
kronor sedan föregående år. Att kostnaderna är så låga beror på att vi inte haft 
några kostnader för vare sig konferens eller utbildningar. Förra årets högre 
kostnader beror på den subventionerade utbildningsinsatsen som då genomfördes. 
 

Eget kapital 
Föreningens tillgångar var vid årsskiftet 909 537 kronor, vilket är en ökning med 
154 819 kronor sedan föregående år.  
 

Avslutning  
Fjolårets underskott pga uteblivna konferensintäkter hare genom intäkter från 
konferensen Informationsförvaltning 2021 kunnat vändas till ett positivt resultat. 
FALK:s ekonomi är mycket god och de egna tillgångarna är robusta, trots den 
påverkan Corona-pandemin haft för verksamheten. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 


