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Sak 9. Valg av valgkomite etter forslag fra styret. Saksdokument 



Sak 1.2 Forretningsorden Arkivforbundet 

1. Landsmøtet ble varslet med Arkivforbundet sine vedtekter. Bare saker som er nevnt i
innkallingen kan behandles på landsmøtet.

2. Landsmøtet gjør vedtak om forretningsorden under konstitueringen av møtet.
3. Med mindre landsmøtet fastsetter noe annet, er møtet offentlig.
4. Lederen i styret åpner landsmøtet og leder valget på møteledelse.
5. Årsmøtet velger to ordstyrere som deler på møteledelsen.
6. Forslag til vedtak skal leveres skriftlig og være undertegnet til møteledelsen. Forslag som er sendt

inn før landsmøte, må fremmes fra talerstolen om det skal komme med i den endelige
voteringen. Den som har fremmet et forslag til vedtak i en landsmøtesak skal få ordet for å
begrunne dette. Etter forslagstiller kan en representant fra styret komme til ordet. Etter dette får
landsmøtedelegatene ordet i den rekkefølgen de tegner seg. For debatten gjelder følgende
regler:
- Debattantene skal bruke talerstolen som møteledelsen har bestemt.
- Utenom innledninger har ingen rett til mer enn to innlegg i hver sak. Det første

innlegget kan være på maksimalt 5 minutter, det andre innlegget maksimalt 2 minutter.
- Til første innlegg fra en taler er det tillat med to replikker og en svarreplikk, alle på 30

sekunder.
- Møteledelsen kan under debatten komme med forslag til ytterligere innskrenking av

taletiden i en sak. Dette kan også gjelde for de som alt har tegnet seg for innlegg.
- Møteledelsen kan komme med forslag om strek med mulighet til å tegne seg under

etterfølgende innlegg.
- Etter at det er satt strek er det ikke mulighet for replikkordskiftet. Det er heller ikke mulig

etter at strek er satt og fremme forslag til vedtak.
7. Landsmøteutsendingene kan be om ordet til forretningsorden. Innlegg til forretningsorden og

forslag om utsetting av en sak, har prioritet framfor innlegg på talerlisten. Forslag til
forretningsorden blir avgjort med vanlig flertall. Slike forslag skal avgjøres før landsmøte holder
fram med den ordinære debatten.

8. Når det er mer enn to forslag i en sak, kan møteledelsen gjennomføre prøveavstemninger. En
trenger ikke å ta med i den endelige voteringen forslag som har fått under 10 prosent støtte i
prøveavstemningen. Voteringer skjer ved at landsmøtedelegatene viser stemmekort. Dersom
minst 10 prosent av delegatene krever det, skal voteringen skje med navneopprop. Ved valg skal
det være skriftlig avstemning dersom minst 10 prosent av delegatene krever det. For å bli valgt,
må en delegat ha mer enn halvparten av stemmene. Dersom ingen kandidat oppnår dette, skal
det holdes nytt valg mellom de to som fikk flest stemmer i første omgang. Ved likt stemmetall i
valget mellom to kandidater, avgjøres valget med loddtrekning.

9. Generalsekretæren fører protokoll fra landsmøtet. Protokollen skal inneholde alle forslag det har
blitt votert over eller som er fremmet før vedtak om utsetting av en sak, de vedtakene som er
gjort og stemmetallene for disse. Innen en måned etter landsmøtet skal protokollen legges frem
til kontroll og underskrift av de som landsmøtet har valgt til å underskrive protokollen.
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Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2016 
 
Administrasjon 
Økonomi: Driftsmidler til LLP tildeles etter søknad til Kulturrådet. Sammen med 
kontingent fra medlemmene utgjør dette ryggraden i organisasjonens økonomi. 
Overskuddet for 2016 var 227.543 kroner, som skyldes at det ikke ble satt inn vikar ifbm 
sykmelding i sekretariatet.   
 
Sosiale medier: Nettstedet www.llp.no og Facebooksiden er organisasjonens 
kommunikasjonskanal mellom medlemmene og LLPs sekretariat og styre. Vi har ikke tall 
på hvor mange som besøkte siden i 2016 men det ble publisert 21 nyhetssaker. 
Facebooksiden hadde pr. 31.12.2016 cirka 500 følgere.  
 
Sekretariat: Organisasjonssekretær har vært ansatt i 100 % stilling og styreleder i 20 % 
stilling. Organisasjonssekretær har vært sykmeldt helt eller delvis det meste av året. Det 
har ikke vært satt inn vikar.  
  
Fagpolitiske aktiviteter 
- møter med generalsekretæren i Kulturvernforbundet 
- møter med Kulturdepartementet 6. januar samt med politisk ledelse 29. oktober 
- møte med Statistisk Sentralbyrå 6. januar vedrørende arkiv og KOSTRA-rapportering 
- møter med representanter for FrP, Ap, Sp, H og V på Stortinget 
- skriftlig innspill til familie- og kulturkomiteen på Stortinget i forbindelse med 
statsbudsjettet 2017, samt deltatt i budsjetthøringen 17. oktober.  
- deltatt på møter i den norske Blue Shield-komiteen 
 
Faglige aktiviteter 
- LLP har i januar lyst ut stipend på kr. 30 000 og fordelt beløpet mellom fire søkere ved 
utdeling. 
- LLP har vært medarrangør ved det 7. norske arkivmøtet 5-6. april. Landsmøtet ble 
avviklet i forbindelse med dette arrangementet.  
- LLP har deltatt i arbeidet med revisjon av arkivforskriften, som ble koordinert av 
Arkivverket.  
- LLP er partner i SAMDOK, og har vært representert i alle delprosjektgrupper, i 
arbeidsgrupper og i styringsgruppa. 
- LLP har vært representert i styringsgruppa for KAISA-prosjektet. 
- LLP har vært representert i programkomiteen for SAMDOK-konferansen1 
- LLP har hatt møter med stiftelsen Asta og Arkivverket om Asta. 
- LLP har deltatt på en rekke faglige arrangementer i løpet av 2016 (se side 4). 
 
Samhandling 
LLP samarbeider med alle aktører i arkivsektoren og kulturvernsektoren, både frivillige 
organisasjoner og offentlige virksomheter som Arkivverket og Kulturdepartmentet. Det er 
i løpet av 2016 etablert kontakt med de politiske partiene på Stortinget. LLP har kontakt 
med de danske søsterorganisasjonene SLA (Sammenslutningen af lokalarkiver) og ODA 
(Organisasjonen af danske arkiver), samt med den svenske organisasjonen FALK.   

                                                 
1 Planlagt avholdt november 2016, men flyttet til januar 2017.  

http://www.llp.no/


3 

Medlemskap 
LLP er medlem av: 
- International Council on Archives (ICA)
- Kulturvernforbundet
- Arkivarer uten grenser
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1. Organisasjon. Organisatorisk arbeid 
 
a) Tillitsvalgte i LLP 

Styret 
• Tom Oddby, Drammen byarkiv – leder 
• Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv – nestleder (til 5. april) 
• Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek – nestleder (fra 5.   

april) 
• Karin Gjelsten, Bergen Byarkiv – styremedlem 
• Petter Høiaas, IKA Kongsberg IKS – styremedlem 
• Mads Langnes, Romsdalsmuseet – styremedlem 
• Elin Østevik, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane – styremedlem 
• Anne Overland, IKA Trøndelag IKS – styremedlem (fra 5. april)  
• Iselin B. Nerland, Folloarkivet – varamedlem 
• Tone Stakvik, Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS – varamedlem 
 
Arbeidsutvalget 
• Organisasjonssekretær 
• Leder 
• Nestleder 
 
Valgkomité 
• Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg IKS – leder 
• Turid Holen, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder – medlem 
• Siri Jordal, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum – medlem 
 
Sekretariat 
• Tom Oddby, styreleder i 20 % stilling 
• Inger Lene Nyttingnes, organisasjonssekretær i 100 % stilling 
 
b) LLPs representasjon i ulike samarbeidsorgan 
 
Styret i Stiftelsen Asta 
• Terje Haram, Bergen Byarkiv 
• Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg IKS 
• Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal IKS (vara for Terje Haram) 
• Lene Tamburstuen, IKA Rogaland (vara for Wenche Risdal Lund) 
 
Styret i ABM-media 
• Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 

 
Komiteen for Det 7. norske arkivmøte 2016 (7NA) 
• Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv 
 
Arkivdagen 
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• Marit Hosar, Fylkesarkivet i Oppland 
• Karin Gjelsten, Bergen Byarkiv 
 
SAMDOK/Samla samfunnsdokumentasjon 
• Tom Oddby, Drammen byarkiv, delprosjekt kommunale arkiver 
• Kirsti Gulowsen, Oslo byarkiv, delprosjekt privatarkiver 
• Karin Gjelsten, Bergen Byarkiv, delprosjekt arkiv i eForvaltning 
 
Prosjekt standardisering av arkivbeskrivelse (KAISA) 
• Tom Oddby, Drammen byarkiv, medlem styringsgruppa 
 
Den norske Blue Shield-komiteen 
• Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (fra 26. august) 
 
Den norske komiteen for verdens dokumentarv 
• Arne Skivenes, Bergen Byarkiv 
 
c) Organisatorisk arbeid 
 
Medlemmer 
Medlemstallet pr 31.12.2016 var 124 medlemmer, mot 126 pr. 1.1.2016. Nedgangen i 
medlemstall skyldes i hovedsak utmelding som følge av manglende betaling av 
medlemskontingent. 
 
Styret 
Styret har hatt seks styremøter i 2016, hvorav ett styremøte gikk over to dager. Møtene 
ble avviklet den 28. januar, 7. april, 2. juni, 26. august, 13. oktober og 23.-24. november. 
Ellen Røsjø har representert Arkivverket på tre styremøter, mens Inga Bolstad har 
representert Arkivverket på ett styremøte. Terje Haram, Erland Pettersen og Morten 
Evensen har representert Stiftelsen Asta på to styremøter. Styret har behandlet 41 
saker.   
 
Organisasjonssekretæren 
Organisasjonssekretæren har vært sykmeldt helt eller delvis det meste av 2016. Styret 
har valgt ikke å ansette vikar, men heller ta ansvar selv samt kjøpe tjenester. Alle 
sekretariatsoppgaver innenfor lønn og regnskap har blitt kjøpt fra LLP sitt 
regnskapsfirma, mens styreleder og styremedlemmer har tatt ansvar for de andre 
sekretariatsoppgavene. Det har vært en krevende situasjon for styret, men LLP har på 
denne måten fått et meget godt økonomisk resultat. Organisasjonssekretæren sluttet i 
sin stilling 31.12.2016, i forbindelse med at LLP flyttet sitt sekretariat fra Bergen til Oslo.  
 
AU 
På grunn av organisasjonssekretærens sykemelding har det ikke vært avholdt møter i 
AU i 2016. Leder og nestleder har behandlet administrative saker løpende via telefon og 
e-post.   

Møtereferat fra styremøtene og sentrale dokumenter er publisert på 
www.arkivforbundet.no 
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Flytting av sekretariat og ansettelse av generalsekretær 
Landsmøtet i 2016 vedtok å flytte sekretariatet til Oslo pr. 1.1.2017 samt ansette en 
generalsekretær.  

LLP har jobbet med to alternativer angående kontorplass i Oslo: leie i 
Kulturvernforbundets lokaler i Oslo sentrum og leie på Oslo byarkiv. Tilbudet fra Oslo 
byarkiv var rimeligst, og det ble også vektlagt kontorfellesskap med sentrale aktører i 
arkivsektoren. Det ble i juni 2016 inngått avtale med Oslo byarkiv om leie av kontorplass 
med tilgang til møterom m.m, og med årlig husleie på 54.000 kroner.  

Stillingsannonse for generalsekretærstillingen ble godkjent i styremøte 2. juni, og 
publisert via ulike nettsider og sosiale medier fra 10. juni, samt at det ble rykket inn 
annonser i Klassekampen og Morgenbladet. Søknadsfrist var 20. august. 
Ansettelsesutvalg var styreleder Tom Oddby, styremedlem Anne Overland og byarkivar i 
Oslo, Ranveig Låg Gausdal. Det kom inn 23 søknader, hvorav fire søkere ble innkalt til 
intervju. Intervjuer og referanseinnhenting ble gjennomført i september, og 24. oktober 
ble det offentliggjort at Kjetil Landrog fra Sandefjord hadde takket ja til stillingen som 
generalsekretær.  

Landsmøte 
Landsmøtet ble avholdt på Fornebu i forbindelse med det 7. norske arkivmøte. Det 
møtte 31 stemmeberettigede. 

LLP har vært representert på: 
• Kulturvernkonferansen 2016, 12. mars.
• Det 7. norske arkivmøtet, 5-6. april.
• Kulturvernforbundets landsmøte, 22-24. april.
• Arendalsuka, 17-18. august.
• Møte i Riksarkivet om de fylkeskoordinerende institusjonene for privatarkiver, 22.
september
• Museumsmøtet 2016, 14-16. september.
• Årsmøte og generalforsamling for SLA, Middelfart, Danmark 1.-2. oktober.
• Norsk lydarkivkonferanse, 17-18. oktober.

Stiftelsen Asta 
Stiftelsen Asta er opprettet av LLP og Riksarkivaren, som hver har to styremedlemmer, 
samt to varamedlemmer. Partene har styreledervervet annethvert år. I 2016 har 
Riksarkivaren hatt ledervervet og mens LLP har hatt vært nestledervervet.   

Styret har hatt ansvaret for økonomi og har tatt strategiske valg for stiftelsen. Styret har 
hatt fire styremøter i 2016. Programvareutviklingen er under omorganisering, og planen 
er at nye versjoner vil komme oftere enn tidligere. Asta Online, som er spesialtilpasset 
de som bare trenger en enkel registreringsmodul, ble ferdig i 2016. Størst ressurser ble 
imidlertid brukt på Asta Mapper, som er et uttrekksverktøy. Pga kostnadsutviklingen har 
det vært stort fokus på kostnadene i programvareutviklingen. Med utgangspunkt i 
brukerundersøkelser er målet å få til en mer effektiv utvikling.   

Stiftelsen har pr. 31.12.2016 32 ansatte. Ca 130 depotinstitusjoner bruker Asta-
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programvaren, og vel halvparten av disse har publisert arkiv i Arkivportalen. 
Arkivportalen har hatt ca 1,2 millioner besøk på nettsiden i 2016. Det er i meldingsåret 
brukt kr. 3,8 millioner på utvikling, endringer og vedlikehold av programvaren. For 
detaljerte opplysninger om dette, se www.asta.no og årsmeldingen. 

ABM-media 
ABM-media er organisert som et aksjeselskap, med en aksjekapital på kr 400 000. LLP 
eier 10 % av aksjene, og har ett styremedlem. LLPs styreleder møter på 
generalforsamlingen. 

SAMDOK 
LLP er representert ved styreleder i styringsgruppa for SAMDOK. Det har vært avholdt 
tre møter i styringsgruppa i 2016. Nestleder representerte LLP på ett 
styringsgruppemøte. 

d) Måloppnåelse handlingsplan

Handlingsplanen ble vedtatt på landsmøtet 2016, og har vært førende for det arbeidet 
LLP har gjort. Styret vurderer at handlingsplanen i stor grad er oppfylt. Enkelte 
målsettinger har det imidlertid vært vanskelig å følge opp på grunn av situasjonen med 
sykemelding i sekretariatet, og der styret har vurdert at løpende drift måtte prioriteres.  

Styret er spesielt godt fornøyd med at regelmessig kontakt med politikerne ser ut til å ha 
gitt resultater i forhold til synliggjøring av situasjonen rundt privatarkiver og revidering av 
arkivloven. 

For LLP sin egen del var det svært gledelig at Kulturrådet i vedtak av desember 2016 
økte driftsstøtten for 2017 med nærmere 20 %. En økning av LLP sin offentlig støtte var 
et viktig mål for 2016.  

http://www.asta.no/
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2. Økonomi. Regnskap og resultat 
 
a) Årsresultat 2016 
 
Årsresultatet for 2016 viser et overskudd på 227.543 kroner, og skyldes hovedsaklig at 
det ikke ble ansatt vikar i forbindelse med sykemelding i sekretariatet. LLP har fått full 
sykelønnsrefusjon fra NAV.  
 
Styret vurderer at LLP har solid økonomi.  
 
b) Regnskap 2016 
 
Inntektene for 2016 er cirka 61 000 kr høyere enn budsjett, som i hovedsak skyldes LLP 
sin del av overskuddet etter Det 7. norske arkivmøtet. Kontingentinntektene var ca. 7000 
lavere enn budsjettert, og skyldes både utmelding og manglende kontigentinnbetaling. 
Styret vil minne om at kontigentinnbetalingen er viktig for å sikre driften av LLP.  
 
Utgiftene for 2016 er cirka 117.000 kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes primært 
to forhold: for det første at en rekke lønn- og regnskapstjenester ble kjøpt eksternt, og 
dernest kostnader til annonsering i forbindelse med ansettelsen av generalsekretær.  
 
LLP fikk i 2016 utbetalt nesten dobbelt så mye i momskompensasjon som det var 
budsjettert med. 
 
 



   
Sak 3.1. Revidert regnskap 

Styret anbefaler landsmøtet å godkjenne revidert regnskap for 2016. Styret foreslår overfor 
landsmøtet å overføre overskudd for 2016 til egenkapital. 

 



Arsregnskapfor2016 

ARKIVFORBUNDET 
Org.nr. 978 610 692 

Innhold: 
Arsberetning 
Resultatregnskap 
Balanse 
Noter 

Revisjonsberetning 

Utarbeidet av Azets Insight AS 

AZETS 



Resultatregnskap for 2016 
ARKIVFORBUNDET 

Note 2016 2015 
Salgsinntekt 335820 312929 
Annen driftsinntekt 903516 983940 
Sum driftsinntekter 1 239336 1 296869 

Varekostnad O 3 
Lønnskostnad 1,2,3 (410140) (677295) 
Annen driftskostnad 4 (605157) (722493) 
Sum driftskostnader (1 015297) (1 399785) 

Driftsresultat 224039 (102916) 

Annen renteinntekt 3848 8079 

Sum finansinntekter 3848 8079 

Annen rentekostnad (343) 462 
Annen finanskostnad O (15) 

Sum finanskostnader (343) 447 

Netto finans 3505 8525 

Ordinært resultat før skattekostnad 227543 (94391) 

Ordinært resultat 227543 (94391) 

Arsresultat 227543 (94391) 

Overføringer 
Annen egenkapital 227543 (94 391) 

Sum 227543 (94391) 



Balanse pr. 31. desember 2016 
ARKIVFORBUNDET 

Note 2016 2015 

EIENDELER 
Omløpsmidier 
Fordringer 
Kundefordringer 5 15210 10500 
Andre fordringer 4066 4555 

Sum fordringer 19276 15055 

Investeringer 
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern 8 40600 40600 

Sum investeringer 40600 40600 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 1299395 1 072200 

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 1299395 1 072200 

Sum omløpsmidier 1 359271 1127855 

Sum eiendeler 1 359271 1 127855 



Balanse pr. 31. desember 2016 
ARKIVFORBUNDET 

Note 2016 2015 
EGENKAPITAL OG GJELD 
Egenkapital 
Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 7 1 211 632 984088 
Sum opptjent egenkapital 1 211 632 984088 

Sum egenkapital 7 1 211 632 984088 

Gjeld 
Kortsiktig gjeld 
Leverandørgjeld 54479 32424 
Skyldige offentlige avgifter 8547 43967 
Annen kortsiktig gjeld 84613 67376 
Sum kortsiktig gjeld 147639 143767 

Sum gjeld 147639 143767 

Sum egenkapital og gjeld 1 359271 1 127855 

15.03.2017 

Elin 0stevik 
Styremedlem 

Daglig leder 



Noter 2016 
ARKIVFORBUNDET 

Regnskapsprinsipper 
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

Salgsinntekter 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Omløpsmidier og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn 
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er 
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter 
transaksjonsdagen. 

Omløpsmidier vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt 
beløp på etableringstidspunktet. 

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. 
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for 
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og 
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under 
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet. 

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: 
FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for 
markedsbaserte finansielle omløpsmidier, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik 
premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, 
langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er 
verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet 
selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. 

Skatt 
Selskapet er ikke skattepliktig. 

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2015 til 2016 

Note 1 - Lønnskostnader etc 
Spesifikasjon av lønnskostnader 2016 2015 
Lønn 
Arbeidsgiveravgift 
Andre relaterte ytelser / Refusjoner 

369864 
50741 

(10465) 

590 114 
80627 
6554 

Sum 410140 677295 
Foretaket har sysselsatt 1,2 årsverk i regnskapsåret. 



Note 2 - Obligatorisk tjeneste pensjon 
Obligatorisk tjenestepensjon 
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert 
pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige 
pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. Kostnaden inngår i posten andre relaterte ytelser. 

Note 3 - Ytelse til ledende personer 

Ytelse til ledende personer 
Type ytelse Org. sekretær 
Lønn 417315 

Note 4 - Revisjonshonorar 
Revisjon og andre tjenester 
Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 31 875. Honorar for annen bistand utgjør kr O . 

Note 5 - Kundefordringer 
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført 
kundefordringer i løpet av 2016. 
Spesifikasjon kundefordringer 2016 2015 
Kundefordringer til pålydende 
Avsatt til dekning av usikre fordringer 

15210 10500 

Netto oppførte kundefordringer 15210 10500 

Note 6 - Bankinnskudd 
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 97 717. Skyldig skattetrekk er kr 
22377. 

Note 7 - Egenkapital 
Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum 
Egenkapital 01.01.2016 
Arets resultat 

984088 
227543 

984088 
227543 

Egen kapital 31.12.2016 1 211 632 1 211 632 

Note 8 - Kortsiktige investeringer 

Kortsiktige investeringer 
Spesifikasjon Anskaffelseskost Antall 
Aksjer i ABM Media AS 40600 40 
Sum 40600 40 



STYRETS ARSBERETNING FOR 2016 

ARKIVFORBUNDET (tidligere LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV - 
LLP) 

Virksomhetens art og hvor den drives 
Arkivforbundet er en arkivorganisasjon som har vært beliggende i Bergen i 2016. Fra 2017 drives 
organisasjonen fra Oslo hvor ny tilsatt generalsekretær er lokalisert i leide lokaler hos Oslo byarkiv. 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat 
Arkivforbundet har hatt en reduksjon i inntektene på 4,4% i 2016. Medlemskontingenter viser en 
mindre økning fra 2015 og utgjør kr 335.820. Driftstilskudd har økt med kr 15.000 og utgjorde kr 
835.000 for 2016. Det er ikke mottatt noen øremerkede tilskudd i 2016. I inntektene for 2016 inngår 
overskudd fra det 7. norske arkivmøtet med kr 67.676. Arkivforbundet har en egenkapitalandel pr 
31.12.2016 på 89 % mot 87 % pr 31.12.2015. 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld samt finansielle 
stilling og resultat pr 31.12.2016. 

Utvi kl ingsaktiviteter 
Det har ikke pågått utviklingsrelaterte prosjekter i Arkivforbundets regi i 2016. Arkivforbundet har 
imidlertid vært involvert i en rekke utviklingsprosjekter gjennom hele året, først og fremst i regi av 
SAMDOK. For nærmere detaljer se årsmelding 2016. 

Fortsatt drift 
Arsregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at 
forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 

Arbeidsmiljø 
Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 
2016. Organisasjonen har hatt en langtidssykemelding i 2016. 

Likestilling 
Bedriften har 1,2 ansatte (styreleder 20 % og organisasjonssekretær 100 %), hvorav 1 mann og 1 
kvinne. Fra 2017 er det 1 mann som er ansatt (generalsekretæren). Styret består av 4 menn og 5 
kvinner hvorav to er varamedlemmer. Styrets leder er mann. Styret har ut fra en vurdering av antall 
ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til 
likestilling. 

Ytre miljø 
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. 

Disponering av resultat 
Virksomheten har for 2016 hatt et overskudd på kr 227.543, som foreslås disponert som følgende: 

Overført til annen egenkapital 
Sum disponert 

kr 227.543 
kr 227.543 
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Sak 3.4 Revidert regnskap - merknad 

Merknad: Arkivforbundets styre har saksbehandlet og godkjent årsregnskapet for 2016 pr. e-post. Av 
praktiske årsaker har det ikke vært mulig for styremedlemmene å signere regnskapet før innkallingen 
til landsmøtet. Årsregnskapet vil være signert av styret innen landsmøtet 4. april. 

 









   
Sak 4. Fastsetting av kontingent 
 
For institusjoner og bedrifter: kr 1600 (økt fra 1400) pr. årsverk som arbeider med arkiv pr. år. 
Minimumspris på kr 1600 gjelder også institusjoner med en lavere stillingsbrøk enn ett årsverk.  
 
Assosiert medlemskap: kr 1300 (økt fra 1100) pr. år 
 
Personlig medlemskap: kr 250 (økt fra 200) pr. år 

Makspris: kr 12.800 (legger opp til at maksprisen stopper etter 8 årsverk).  

 



Sak 5. Forslag til budsjett 

Utgifter 

Lønn generalsekretær, inkl. 
arbeidsgiveravgift 

714 000 

Lønn første kvartal (3 mnd. For 
styreleder) 

37500 

Pensjon 100 000 
Forsikring 10 000 
Honorar styreleder/nestleder 30 000 
Lønnskjøring, regnskap og revisjon 150 000 
Innkreving kontingent 20 000 
Kontorleie 55 000 
Kontorrekvisita 25 000 
Telefon og IT, inkl. support 50 000 
Reiser – GS 50 000 
Reiser – Styret / AU 50 000 
Møtemat 25 000 
Kontingenter og gaver 10 000 
Stipend 30 000 
Landsmøtekonferanse 200 000 
Andre driftskostnader 43 500 

Sum utgifter 1 600 000 

Inntekter 2017 

Kontingent 350 000 
Støtte Kulturrådet 1 000 000 
Momsrefusjon 50 000 
Landsmøtekonferanse 200 000 

Sum inntekter 1 600 000 



   
Sak 6. Handlingsplan 2017 

Arkivforbundet skal være en aktiv og profesjonell organisasjon i arkivsektoren, og skal jobbe for å 
synliggjøre og styrke arkivenes plass i samfunnet. I 2017 vil Arkivforbundet fokusere på disse 
områdene:    
  
Rammevilkår  

- Arbeide for et «arkivløft» i offentlig sektor  
 økning i prosjekt- og utviklingsmidler 
 bedre finansiering av privatarkivarbeidet 
 bidra til at Arkivverket har nødvendig finansiering for å løse oppgaver på vegne av 

arkivsektoren 
- Arbeide for økt fokus på bevaring av digitalt skapte privatarkiver 
- Arbeide for å synliggjøre utfordringene for lydarkiv 
- Arbeide for at sektoren får en best mulig revidert arkivlov 
- Arbeide for en ny selvstendig arkivutredning 

 
Fellesskap og nettverk 

- Være en aktiv og synlig partner i SAMDOK 
- Ha jevnlig kontakt med stiftelsen Asta om programvareutvikling 
- Ha jevnlig kontakt med Arkivverket 
- Vedlikeholde kontakten med skandinaviske arkivorganisasjoner  
- Samarbeide med andre aktuelle aktører i arkivsektoren  
- Delta på KAI-konferansen 2017  
- Delta på Museumsmøtet 2017  
- Delta på Kulturvernkonferansen 2017 
- Vurdere deltakelse på ICA sin årlige konferanse (Mexico) i 2017 
- Delta på relevante lydarkivkonferanser i 2017 

 
Synliggjøring  

- Bruke sosiale medier aktivt for å synliggjøre arkivsektoren 
- Gjennom kronikker, artikler, leserinnlegg, pressemeldinger og konferansedeltakelse sette 

fokus på samfunnets arkivutfordringer 
- Arrangere privatarkivkonferansen 2017 
- Delta på Arendalsuka i samarbeid med andre aktører i arkivsektoren 
- Fortelle de gode historiene fra arkivsektoren 
- Norges dokumentarv skal aktivt brukes i arbeidet med synliggjøring av lokale arkiver 

 
Organisasjonsutvikling 

- Etablere nytt sekretariat i Oslo 
- Klargjøre rollefordeling mellom styret og generalsekretær 
- Øke antall medlemmer 

 
Arkivpolitikk 

- Utfordre alle politiske partier ifht viktigheten av å ha en arkivpolitikk 
- Ha jevn og god kontakt med sentrale politiske miljøer 
- Etablere kontakt med administrativt ledelsesnivå i Kulturdepartementet 
- Gjennomføre ett møte med komitéleder for familie- og kulturkomiteen 
- Være en aktiv deltaker i innspillsprosesser knyttet til statsbudsjettet 
- Bidra til å arrangere en arkivpolitisk debatt under Arendalsuka 

 



 
Sak 7. Forslag til landsmøte – fra styret 

 

Endre vedtektene under § 8 Styret sin sammensetting og valgprosedyre. 

Nå står det i første setning: Styret skal totalt ha syv medlemmer og to varamedlemmer. 
 
Styret vil endre setningen til: Styret skal totalt ha inntil åtte medlemmer og tre varamedlemmer.  

 
Begrunnelse: 

Styret har i fremlegg til handlingsplan for 2017 foreslått å jobbe for å øke fokus på lydarkiv, og mener 

derfor at styret bør ha muligheten for å utvides med en person slik at institusjoner som jobber med 

lydarkiv kan være representert. Når det gjelder varamedlemmer så mener styret at det er viktig å ha 

varamedlemmer som representer på både arkiv- og museumssektoren, og derfor bør man utvide fra 

to til tre varamedlemmer, slik at Arkivforbundet har ett varamedlem fra museumssektoren og to fra 

arkivsektoren.  



VEDTEKTER FOR ARKIVFORBUNDET 

§ 1 Formål 

Arkivforbundet sitt formål er å fremme vern og formidling av kommunalt og privat 

arkivtilfang i Norge og heve det faglige nivået på dette arbeidet. 

 
§ 2 Arbeidsmåter 

a) Arkivforbundet skal oppmuntre til lik praksis når det gjelder å verne og registrere arkivalia. 

b) Arkivforbundet skal holde seg orientert om arbeidet innen fagfeltet og oppsummere dette jevnlig 
for medlemmene. 

c) Arkivforbundet skal nå disse målene gjennom kurs, seminarer, møter, kontakt med organisasjoner 
i og utenfor Norge med tilsvarende målsetninger, medlemsblad, kontakt med departement og 
offentlige fag-organ, faglige uttalelser og deltakelse i den offentlige debatten. 
 

§ 3 Medlemskap 

Disse kan være medlemmer i Arkivforbundet: 

a) Fullt medlemskap: Offentlige og ikke-offentlige institusjoner, virksomheter, organisasjoner og 
foreninger som arbeider med bevaring og formidling av kommunale og private arkiv. 

b) Personlig medlemskap: Faglig ansatte ved institusjoner som er fullt medlem av Arkivforbundet 
eller andre som av faglig oppnevning eller som av andre årsaker ønsker å støtte Arkivforbundet sitt 
arbeid for lokal- og privatarkiv. 

c) Assosiert medlemskap: Offentlige og ikke-offentlige institusjoner, virksomheter, organisasjoner og 
foreninger som ikke har arkiv som arbeidsområde. 

Personlige og assosierte medlemmer har ikke stemmerett på landsmøtet, men har ellers fulle 
medlemsrettigheter. 

Styret i Arkivforbundet skal godkjenne søknad om medlemskap. 

 

§ 4 Landsmøtet 

Landsmøtet er høyeste organ i Arkivforbundet. 

Stemmerett på landsmøtet har en representant fra hver institusjon med fullt medlemskap. 
Personlige medlemmer og representanter fra assosierte medlemmer har ikke stemmerett på 
landsmøtet, men kan velges til verv i Arkivforbundet. Medlem eller varamedlem til styret har ikke 
stemmerett på landsmøtet. 

 

§ 5 Innkalling til landsmøte 

Varsel om ordinært landsmøte skal sendes til medlemmene minst 60 dager på forhånd. Landsmøtet 
skal holdes innen juni måned. 



Saker som skal fremmes for landsmøtet må være sendt til styret minst 30 dager på forhånd. 

Innkalling til landsmøte skal sendes ut minst 21 dager på forhånd. Med innkallingen skal det følge 
årsmelding, revidert regnskap, forslag til budsjett, handlingsplan, valgkomiteen sin innstilling, 
eventuelle forslag fra styret og styret sin innstilling i saker fremmet av medlemmer. 

§ 6 Landsmøtet sine forhandlinger

Landsmøtet skal behandle følgende saker: 

Konstituering: Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokollen fra møtet. 

Årsmelding 

Revidert regnskap 

Fastsetting av kontingent 

Budsjett 

Handlingsplan 

Valg av styre 

Valg av valgkomité på tre medlemmer etter framlegg fra styret. 

Forslag fremmet av medlemmer eller av styret. 

Landsmøtet kan bare behandle saker som er varslet i innkallingen. 

Vedtak på landsmøtet blir gjort med alminnelig flertall med unntak av forslag om vedtektsendringer 
og oppløsing av organisasjonen (jfr. §§ 15 – 16). 

§ 7 Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte skal kalles inn når 1/3 av medlemmene krever det eller etter vedtak i 
styret. Innkalling skal skje med minst 21 dagers varsel. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle 
den saken som er bakgrunnen til møtet. 

§ 8 Styrets sammensetting og valgprosedyre

Styret skal totalt ha syv medlemmer og to varamedlemmer. Landsmøtet velger først leder og 
deretter seks styremedlemmer etter forslag fra valgkomiteen. Arkivforbundets styre skal til enhver 
tid bestå av representanter fra kommune- og privatarkivsektoren, som skal ta ansvar for arbeid og 
problemstillinger som særlig retter seg mot disse sektorene. Disse representantene erstatter de 
tidligere fagseksjonene. Ved behov kan andre ressurspersoner blant medlemmene trekkes inn i dette 
arbeidet. Styrelederen blir valgt for to år. Styremedlemmene blir valgt for to år, slik at tre 



styremedlemmer står på valg hvert år. Varamedlemmene blir valgt for ett år. Riksarkivaren og 
Kulturrådet kan oppnevne en observatør til styret med tale og forslagsrett. 

 

§ 9 Styret sine fullmakter 

Styret er det høyeste organet i Arkivforbundet mellom landsmøtene. Styret konstituerer seg med 
nestleder og eventuelle andre styreverv. Styret arbeider på grunnlag av de vedtakene som er gjort på 
landsmøtet. Styret har likevel fullmakt til å uttale seg om saker som ikke er behandlet på landsmøtet. 
Styret kan gjøre endringer i Arkivforbundet sitt budsjett når disse ikke går ut over den 
budsjettrammen som er fastsatt av landsmøtet. 

Styret ansetter Arkivforbundet sitt personale og har arbeidsgiveransvaret for de som er tilsatte i 
organisasjonen. 

Styret er vedtaksført når minst fire medlemmer er tilstede, inkludert møtende varamedlemmer. 
Styret gjør vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederen sin stemme dobbelt. 

 

§ 10 Styret sine møter 

Styremøter skal kalles inn med minst syv dagers varsel. Innkallingen skal inneholde saksliste for 
møtet. Det skal føres protokoll fra styremøtene. Styremedlemmer har møteplikt på styremøtene. 
Varamedlemmer blir innkalt om nødvendig. 

 

§ 11 Arbeidsutvalg 

Arkivforbundet sitt arbeidsutvalg er sammensatt av leder, nestleder og generalsekretær. 
Arbeidsutvalget er underlagt, og rapporterer til, styret. Arbeidsutvalget sine fullmakter er avgrenset 
til den daglige driften av organisasjonen og til arkivpolitiske utspill som ligger innenfor de rammene 
som går fram av vedtak i styret og på landsmøtet. 

 

§ 12 Fagseksjoner 

Arkivforbundet sitt landsmøte kan opprette fagseksjoner med spesielle formål. Landsmøtet vedtar 
formålsparagraf for fagseksjonene. Landsmøtet kan gjennom budsjettvedtak bevilge økonomiske 
midler til driften av fagseksjonene. Fagseksjonene sin økonomi skal inngå i Arkivforbundet sitt 
regnskap. 

Et medlem i Arkivforbundet har rett til å delta i flere fagseksjoner. 

Fagseksjonene har fagmøter etter Arkivforbundet sitt landsmøte. 

 

§ 13 Generalsekretær 

Styret tilsetter en generalsekretær for Arkivforbundet. Generalsekretæren er leder for 
Arkivforbundet sitt sekretariat og skal arbeide i samsvar med instruks vedtatt av styret. 

 



§ 14 Regnskap og revisjon

Arkivforbundet sitt regnskap skal føres i samsvar med regnskapsloven. Styret har plikt til å se til at 
det blir ført lovlige regnskap og at det blir gjennomført revisjon av regnskapet. Styret vedtar 
økonomireglement for Arkivforbundet. Landsmøtet oppnevner revisor. 

§ 15 Vedtektsendringer

Vedtak om endring av Arkivforbundet sine vedtekter skal gjøres av landsmøtet med 2/3 flertall. 
Forslag til endring av vedtektene kan fremmes av styret eller et medlem i Arkivforbundet. Forslag 
skal være sendt til styret senest 30 dager før landsmøtet, og skal sendes ut sammen med styret sin 
innstilling senest 21 dager før landsmøtet. Landsmøtet kan bare gjøre vedtak om paragrafer som er 
omfattet av endringsforslagene. 

§ 16 Oppløsing

Vedtak om oppløsing av Arkivforbundet skal ha 2/3 flertall på to etterfølgende landsmøter med 
minst åtte måneders mellomrom. 

Forslag om oppløsing kan fremmes av styret eller et medlem i Arkivforbundet. Forslag skal være 
styret tilgjengelig senest 30 dager før landsmøtet, og skal sendes ut sammen med styret sin innstilling 
senest 21 dager før det første landsmøtet. 

Ved oppløsing blir Arkivforbundet sitt arkiv avlevert til Riksarkivet. 

– 

Vedtatt på landsmøte 27.04.2004 

Endring i §3b Medlemskap vedtatt på landsmøte 19.04.2013 

Endring i §8 Styret sin sammensetting og valgprosedyre vedtatt på landsmøte 18.03.2014 

Endring i § 13 om generalsekretær og navnebytte ble vedtatt på landsmøte 05.04.2016 



Sak 8. Valg til styre 2017 – innstilling fra valgkomiteen 

Styreleder 

Tom Oddby, Drammen byarkiv Gjenvalg 2017-2019 

Styremedlemmer: 

Petter Høiaas, IKA Kongsberg  ikke på valg 

Anne Overland, IKA Trøndelag  ikke på valg 

Mats Langnes, Romsdalsmuseet ikke på valg 

Runar Jordåen, Skeivt arkiv Ny 2017-2019 

Solveig Helene Lindbach Jensen, Arkiv i Norland Ny 2017-2019 

Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv Ny 2017-2019 

Ved vedtektsendring og utvidelse av styret: 

Yngve S. Kristensen, Aust-Agder Museum og arkiv Ny 2017-2018 

Varamedlemmer: 

Tone Stakvik, IKA Trøndelag Gjenvalg 2017-2018 

Marit Stranden, Stiftelsen for folkemusikk og folkedans Ny 2017-2018 

Ved vedtektsendring og utvidelse av styret  

Kjetil Djuve, Norsk Industriarbeidermuseum Ny 2017-2018 

Valgkomiteen 28.3.2017 

Turid Holen Siri Jordal Wenche Risdal Lund 



Sak 9. Forslag til valgkomite for perioden 2017-2018 

I vedtektene skal styret foreslå tre medlemmer til valgkomite og følgende fåreslås: 

• Ole Martin Rønning – Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

• Wenche Risdal Lund – IKA Kongsberg IKS

• Turid Holen – Interkommunalt arkiv i Vest-Agder
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