
Referat fra styremøte 15. mars 2017 

Tilstede: Tom Oddby, Ole Martin Rønning, Elin Østevik, Petter Høiaas, Mads Langnes, 

Karin Gjelsten og Anne Overland. Terje Haram fra stiftelsen Asta deltok på sak 4, Runar 

Jordåen fra Skeivt arkiv deltok på sak 3. Kjetil Landrog er referent. Møtet ble avholdt på 

Oslo byarkiv fra klokken 09.30 til 16.30.  

Saksliste og dagsorden  

Sak 1/2017: godkjenning av innkalling, referat fra forrige styremøte, oppfølging av tidligere saker.  

 

Innkallingen ble godkjent. Referatet ble også godkjent. Det ble gått igjennom sakene fra forrige møte og Tom 

Oddby og Kjetil Landrog informerte styret om oppfølgingen fra styremøte 23.-24. november 2016.  

Sak 2/2017: økonomi og regnskap pr. 1. mars 2017.  

Kjetil Landrog orienterte om økonomi og regnskapet de to første månedene. Det har de to første måneder vært 

utgifter på utstyr som data, kontorutstyr og møbler, da kontoret kun hadde et skrivebord og et skap når en 

flyttet inn i januar. Informasjonen ble tatt til orientering.  

Sak 3/2017: orientering om Skeivt Arkiv.  

Runar Jordåen fra Skeivt arkiv – Universitetsbiblioteket i Bergen informerte om Skeivt Arkiv og hvordan de 

hadde jobbet over tid for å få gjennomslag. Han gikk igjennom fra idefasen fra Tone Hellesund fra 2012 til fast 

drift. Han fortalte at det var lite materiale om skeive (lhbtq) i Norge. I 2012 ble ideen lansert for 

Universitetsbiblioteket (UiB) og de fikk støtte fra fritt ord i 2013 på prosjektmidler. Anne Aune fra fylkesarkivet i 

Hordaland og Terje Haram fra LAB ble trukket inn etter hvert. Det ble også gitt prosjektstøtte fra kulturrådet.   

 

I 2013 fikk de et vedtak i Arbeiderpartiets homonettverk om å få til statsstøtte til skeivt arkiv. I 2013-2014 fikk 

de til en merknad i arkivmeldingen fra alle partier med unntak av Fremskrittspartiet der det bes om at 

regjeringen bør vurdere å gi støtte til et slikt arkiv. Våren 2015 var det et dokument 8. forslag fra AP, SV og Sp 

om å opprette et slikt arkiv og de fikk homofrydprisen i 2015 (sommeren). I statsbudsjettet fikk de nestleder i 

Venstre Terje Breivik (fra Hordaland) til å kjempe for støtte i budsjettet for 2016 med 5 millioner kroner. Etter 

en lang kamp for fremtiden til Skeivt arkiv, uttalte Kulturminister Linda Helleland Hofstad at "det er et samlet 

storting og bred enighet om at det er et nasjonalt ansvar å samle inn og ta vare på og formidle privatarkiv om 

lesbiske, homofile, bifile og transepersoner". 

 

Høsten 2015 ble Runar Jordåen ansatt som prosjektleder med åpning i april 2015 med både riksarkivar, Kim 

Friele, statssekretær og rektor på UiB. Det er nå fire faste stillinger og to på prosjekt. Hyllemeterne er på litt 

over 150. Digitale filer blir lagret, og de skal finne løsninger på å få igjennom de. De har gjort intervjuer og lagt 

det ut. Det har vært rett «timing» og jobbet geografisk og med nasjonale aktører for å oppnå støtte.  

Sak 4/2017: Stiftelsen Asta.  

Styreleder i Asta Terje Haram orienterte styret om fremdrift fremover i Asta. Det ble gitt informasjon om 

arbeidet med programmet, markedsandeler og om hvordan selskapet drives. Terje Haram tok imot spørsmål og 

det ble besluttet at vi skal ta initiativ til et møte der brukere kan komme med innspill på hvordan de ser for seg 

programmet.  



Sak 5/2017: søknad om medlemskap.  

Det var fire som ønsket å bli medlem + en rett etter som har blitt godkjent av styret per e-post. Alle har blitt 

godtatt som medlemmer.  

 

De nye medlemmene er: Jugendstil senteret – Kunstmuseet KUBE, Ås kommunes lokalhistoriske arkiv – Åkla, 

Øivind Skogstad Hansen, Trond Werner Pettersen og Gudrun Eliissá Eriksen Lindi (siste per e-post). 

Sak 6/2017: Stipend 2017.  

Det var til fristen levert inn åtte søkere og Kjetil Landrog la frem en innstilling om å spre støtten til dem alle 

med en sum fra 3000 til 5000 kroner per søker. Styrerepresentant Anne Overland kom med et alternativt 

forslag: 15.000 kroner til Rørosmuseet og 10.000 til KUBEN. De resterende 5000 kroner holdes foreløpig skjult 

pga at søker har et prosjekt som har et overraskelsesmoment. Overlands forslag fikk enstemmig støtte i styret.  

Sak 7/2017: Styre-evaluering.  

Ole Martin Rønning ledet diskusjon om hva slags kompetanse en vil trenge de neste årene og på hvordan styret 

har jobbet sammen det siste året. Det ble en samtale der alle i styret kom med synspunkter om alt fra 

møtefrekvens til hva en trenger av kompetanse for å utfylle et styret i Arkivforbundet. Noe som kom frem var 

at styret hadde endret seg mer i interessepolitisk retning det seneste året og at en fremover trengte 

kompetanse på digitale flater og lydarkiver. Det var en enighet om at en trenger en institusjonell spredning, 

samt ulik faglig balast og geografisk spredning.  

Sak 8/2017: Privatarkivkonferansen og landsmøtet.  

Kjetil Landrog fortalte om arbeidet med landsmøtepapirene. Dette ble tatt til orientering. Det ble så informert 

om privatarkivkonferansen som så langt hadde om lag 80 påmeldte. Av grunner til flere påmeldte ble det 

trukket frem at en hadde fått til et samarbeid om gjennomføring av konferansen og at det var god kvalitet på 

innlederne. Utforming av programmet og hyppige påminnelser ble også lagt frem som en årsak til mange 

påmeldte.  

Sak 9/2017: Nettsider og logo.  

Kjetil Landrog gikk igjennom statistikk for nettsidene som viste at medlemmene som går inn på siden er ute 

etter konkret informasjon som skjer i Arkivforbundet. Privatarkivkonferansen var det flest hadde klikket inn på 

med over 1000 treff siste måneden. Stipendet for 2017, landsmøte, ledige arkivstillinger, kontaktinformasjon 

og medlemmer i organisasjonen var det som ellers hadde mange lesere. Over halvparten av brukerne var nye 

noe som tyder på at det er en ting de ser etter. Det store flertallet leser hjemmesiden på PC fremfor på mobil 

eller nettbrett. Ut ifra dette kan en tenke seg at en ved en ny nettside må tenke på at det som er etterspurt 

som aktuelle hendelser får en god plass og blir lett å finne frem til.  

 

Det ble også informert om arbeidet med logo, om fargevalg og elementer ved logoen. Styret støttet opp om at 

arbeidet rundt dette kan fortsette.  

Sak 10/2017: Arendalsuka 2017.  

Tom Oddby informerte om Arendalsuka. Arkivforbundet har vært i kontakt med Arkivverket, Slekt og data og 

Kulturvernforbundet om å få til et arrangement. Det er tenkt å leie en del av Arendal bibliotek som holder til 

midt i sentrum fra 14:30 til 17:00 onsdag den 16. august. Dette for å få til et arrangement som både kan lokke 

til seg deltakere samt få til en arkivpolitisk debatt. Det ble også informert om at Kulturvernforbundet har leid et 

stort hus fra onsdag 16. august til torsdag 17. august.  



Sak 11/2017: Eventuell representasjon ved ICA annual meeting i Mexico, 27-29. november 2017.  

Det ble besluttet at dette er noe Arkivforbundet skal stille på, med minst en deltaker. Om en skal stille med to 

stykker kommer en tilbake til når en ser økonomien etter privatarkivkonferansen/landsmøte.  

Sak 12/2017: LLP sitt historiske arkiv.  

Tom Oddby ga uttrykk for at LLP sitt arkiv frem til 31.12.2016 bør ordnes og registreres. Styret sluttet opp om 

dette og at en bør få tak i noen som kan utføre dette arbeidet. Det skal tas kontakt med Oslo byarkiv ved 

Cecilie Lintoft for å se om de har noen som kan gjøre dette – for eksempel gjennom i opplæringsøyemed.  Kjetil 

Landrog vil følge dette opp.  

Sak 13/2017: Orienteringer.  
Anne Overland informerte om sammenslåingen av Trøndelagsfylkene, der IKA Trøndelag vil bli påvirket og det 
blir sett på om fylkesarkivet kan ta på seg regionale oppgaver og bidra med kompetanse. Dette ut fra hva de 
kan bidra med av privatarkivene, regionalt fagmiljø og knytte fagmiljøene i fylkene mot arkiv i depotene.  
 
Mats Langnes tok opp digitalisering av arkivmateriale og å få en nasjonal plattform. Tom Oddby fortalte om 
arbeid rundt dette i SAMDOK.  
 
Tom Oddby fortalte om møte med ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet, Ingrid Vad Nilsen, som ble avholdt 
hos Arkivforbundet 24. februar. Møte var bra, og det ble informert om at det vil komme en kulturmelding der 
arkivene må få sin plass og at Arkivforbundet må bidra til at arkiv kommer inn med konkrete planer. En 
selvstendig arkivmelding er målet – men inntil det kommer må en arbeide for å få mest mulig arkiv i 
kulturmeldingen.  
 
Sak 14/2017: eventuelt  
Det var ingen saker til eventuelt.   
 
 


