Referat styremøte 7. juni 2017
Tilstede: Tom Oddby (SL), Cecilie Lintoft (NL), Petter Høiaas, Mads Langnes, Anne
Overland, Runar Jordåen, Solveig Lindbach Jensen, Yngve Schulstad Kristensen, Tone
Stakvik (vara), Marit Stranden (vara), Kjetil Djuve (vara – deltok frem til sak 20) og
generalsekretær Kjetil Landrog (GS). Leder i Arkivarforeningen, Vibeke Solbakken
Lunheim møter på sak 15/2017. Møtet ble avholdt på Oslo byarkiv fra klokken 10.00 til
16.00.

Saksliste og dagsorden
Sak 15/2017: Arkivarforeningen presenterer seg
Arkivarforeningen ved leder Vibeke Solbakken Lunheim presenterte seg og foreningen. Hun om utviklingen i
foreningen siden stiftelsen i 1936, og tilknytningen til fagforeningen Forskerforbundet. Nytt er at utgivelsen av
publikasjonen Norsk arkivforum nå er gjenopptatt. Eventuelt samarbeid mellom Arkivforbundet og
Arkivarforeningen skjer fra sak til sak.
Sak 16/2017: Introduksjon av det nye styret, presentasjonsrunde og forventninger
NL og SL fortalte om utviklingen fra LLP til Arkivforbundet. SL orienterte om at det forrige styret gjorde en
evaluering i mars 2017, og der det kom klart frem at i tillegg til kriterier som kjønn, geografi og
institusjonstilknytning er det svært viktig at styremedlemmene har både et oppriktig engasjement og en klar
motivasjon for å drive interessepolitikk.
Sak 17/2017: Godkjenning av innkalling, referat fra forrige styremøte og oppfølging av tidligere saker
Innkallingen ble godkjent, referat fra forrige styremøte godkjent, det var ingen oppfølging av tidligere saker.
Sak 18/2017: Suppleringsvalg til nytt styremedlem
Anne Overland har fra 1. juni fått en ny jobb utenfor arkivsektoren, og har derfor gitt beskjed om at hun trekker
seg fra styret. Etter forslag fra SL Tom Oddby ble vararepresentant Marit Stranden foreslått som fast
styremedlem etter Anne Overland fra og med 8. juni og frem til landsmøte 2018. Forslaget ble enstemmig
vedtatt. Arkivforbundet takker Anne Overland for god innsats i styret, og ønsker lykke til med ny jobb!
Sak 19/2017: Økonomi og regnskap per. 1. mai 2017
GS orienterte om økonomi og regnskap pr. 1. mai 2017, som viser et positivt resultat. Fakturaer for deltakelse
på privatarkivkonferansen er sendt ut, og det ser ut til at konferansen går i pluss pga mange påmeldte.
Økonomien anses å være stabil pr. 1. mai.
Sak 20/2017: Oppfølgning av vedtak på landsmøte
SL gikk igjennom de vedtakene som ble gjort på landsmøtet. Mht deltakelse på KAI-konferansen ble det
besluttet av GS skal delta. Mads Langnes og Runar Jordåen fikk i oppgave å lage en bestilling på de gode
historiene fra arkivsektoren, som skal være klart til styremøtet i september. GS fikk i oppdrag til neste
styremøte å finne ut mer om arbeidet rundt hvordan norsk dokumentarv kan brukes i arbeidet med
synliggjøring av lokale arkiver. Det ble også besluttet å lage en ønskeliste/brev til KUD, som skal sendes i
forbindelse med statsbudsjettet for 2018. Styreleder og GS samarbeider om et slikt brev.
Marit Stranden informerte om utfordringene i lydarkivmiljøet. Se vedlegg til referatet. Marit og Solveig
Lindbach Jensen fikk i oppgave å lage et utkast til konkret handlingsprogram for Arkivforbundet hva gjelder
lydarkiv og audiovisuelle arkiv. Dette skal være klart til styremøtet i september.

Sak 21/2017: Oppsummering av privatarkivkonferansen 2017
Oppsummeringen etter årets Privatarkivkonferanse var at denne ble en suksess. Det var et stort antall
betalende deltakere fra både arkiv- og museumssektoren, godt faglig program, gode innledninger samt
deltakelse både fra riksarkivaren og statssekretæren. Mye av æren tillegges programkomiteen, og GS fikk i
oppdrag å etter sommeren ta kontakt med Arbark, Oslo byarkiv og Museumsforbundet. SL reflekterte rundt at
Arkivforbundet ved en neste konferanse må ha en større bredde av sentrale politikere og en mer profesjonell
konferansier/debattleder. Arkivforbundet ønsker å arrangere en tilsvarende konferanse også i 2018, i
kombinasjon med landsmøte. Styret kommer tilbake til dette på neste styremøte.

Sak 22/2017: KS og arkivsektoren
SL orienterte om utfordringen ved at KS gjennom flere år synes å ha et noe annet syn på de kommunale
arkivinstitusjonene og den kompetansen disse besitter. Etter en diskusjon ble det enighet om at Arkivforbundet
bør iverksette tiltak for å møte synspunktene fra KS. Styreleder følger opp med brev, artikkel i Arkheion m.m.
Sak 23/2017: Nettsider og logo
GS presenterte ny logo, som ble vedtatt. Det var et ønske fra styret om en mer oppdatert hjemmeside. GS
legger frem en skisse til hvordan den kan se ut, på neste styremøte.
Sak 24/2017: Arendalsuka
GS informerte om arbeidet med Arendalsuka. Det er bestemt at det skal være et arrangement den 16. august
på Arendal bibliotek fra kl. 14:30, i samarbeid med Arkivverket og Kulturvernforbundet. GS fikk tilslutning til
videre arbeid i tråd med orienteringen.
Sak 25/2017: Deltakelse på ICA annual meeting i Mexico, 27.-29. november
Det ble vedtatt også å sende GS Kjetil Landrog til ICA konferansen. Tidligere er det vedtatt at styreleder skal
dra.
Sak 26/2017: FAI i Stockholm 24.-25. oktober
I handlingsplanen står det at Arkivforbundet skal vedlikeholde kontakten med skandinaviske organisasjoner.
Det ble derfor besluttet av GS skal delta på arkivkonferansen som arrangeres av FAI i Stockholm 24-25. oktober.
Det vil også være mulighet for ett styremedlem å delta. Styremedlem som er interessert i deltakelse sender epost til GS innen 1. juli.
Sak 27/2017: LLP sitt historiske arkiv.
Det har vært et ønske om å avlevere LLP sitt historiske arkiv som er på 17 hyllemeter. Det finnes også noen
dokumenter på diskett, minnepinner og e-post/hjemmeside. Da våre arkiver er deponert i Oslo byarkiv fikk vi
et overslag over hva det omtrent vil koste. På bakgrunn av dette ble det besluttet å sende en formell
henvendelse til Oslo byarkiv og Stiftelsen Asta om å få et tilbud. Saken tas opp på neste styremøte, med sikte
på en beslutning som får budsjettmessig konsekvens for regnskapsåret 2018.
Sak 28/2017: Orienteringer ved styreleder og generalsekretær
- Gjennomført et møte med KrF og stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold 30. mai 2017. Møte var veldig
positivt, der vi fikk gitt god info og konstruktive og klare tilbakemeldinger. GS og SL deltok og hadde med Olav
Fanuelsen fra Diakonhjemmets arkiv (som sammen med Misjonsarkivet nå utgjør VID historiske arkiv).
Bekkevold selv var veldig godt fornøyd med møtet.

- GS og styreleder (SL) representerte Arkivforbundet på Riksarkivets jubileumsseminar og kulturministerens
middag på Akershus slott. En meget vellykket og fin dag, der Arkivforbundets SL (sammen med SL i Norsk
Arkivråd og Slekt og data) også fikk hilse på HM Kongen.
- GS utarbeidet en digital hilsen sammen med Arkivarforeningen som ble vist på jubileumsseminaret til
Riksarkivet. Det ble kjøpt inn en gave på vegne av Arkivforbundet, Arkivarforeningen og Norsk arkivråd. GS
bisto også KAI-miljøet i innkjøp og fakturering av gave til Riksarkivet.
- Arkivutredning og revisjon av arkivloven. Vi «henger på» politikerne og KUD om disse sakene. Så vidt vi vet
skal det besluttes om arkivutredning nå før sommeren, og vi ønsker å være representert i arbeidet med
revisjon av arkivloven.
- Den norske komiteen for Verdens dokumentarv (Memory of the world). Byarkivar i Bergen, Arne Skivenes, er
vår representant i denne komiteen frem til 31.12.2017. Saken tas opp på neste styremøte.
- Oslo byarkiv er 25 år og dette skal markeres 15. juni, der Arkivforbundet blir representert ved Kjetil. Det er
ordnet med felles gave fra Arkivforbundet og Norsk Arkivråd.
- GS og SL har hatt et møte med Kulturvernforbundet, angående at deres medlemsorganisasjoner ønsker å lære
mer om arkiv. Arkivforbundet kan bidra til å lage et enkelt kurs for disse, sent på høsten 2017 eller tidlig på året
i 2018. Det blir orientert om mer denne saken på neste styremøte.
- GS har representert Arkivforbundet på Arkivveckan i Sverige 16.-18. mai. Se oppdatering på Facebooksiden
vår.
- Arkivforbundet og GS har fått bred omtale (2 sider) i siste utgave av tidsskriftet Arkheion (www.arkheion.no)
- KAI-konferansen arrangeres i Bergen 6-7. september, med møtedag 5. september.GS vil delta fra
Arkivforbundet.
- Nestleder Cecilie Lintoft representerer Arkivforbundet i Bergen 22. juni, i fbm markering for Arne Skivenes sin
pensjonisttilværelse (NB. Dette skal det ikke informeres om utad til etter 22. juni på grunn av
overraskelsesmoment).
- På privatarkivkonferansen etablerte SL kontakt med SL i Museumsforbundet, Gunn Mona Ekornes, direktør
ved Østfoldmuseene. Det ble enighet om et felles møte i løpet av 2017, særlig for å diskutere utfordringene
rundt privatarkiver i museer.
- Åpning av Arkivenes Hus i Stavanger 16. august. Arkivforbundet har fått en invitasjon, men både SL, NL og GS
er i Arendal (Arendalsuka). Det oppfordres til at en annen i styret kan representere Arkivforbundet.
Sak 29/2017: Eventuelt
Ingen hadde noe til eventuelt.

