
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 

~:' 15.m.rs 2:7 

Tom Wittenberg G1ddby 
Styreleder ( 

~ 
Ole Martin Rønning 1 

Nestleder 

øJs~ 
Mads Angelhus Langnes 

Styremedlem 



~G~ 
Karin Gjelsten l 
~emedleu j 

~Wv</ ~~ 
IAnne Overland 
Styremedlem 

16.Uæ~ 
. Styremedjem . ~~61 LuJY&t1 

: Kjetil tandrog V 
Generalsekretær/daglig leder 

8 i_v\_ østGv\ K_ 
Elin 0stevik 

Styremedlem 


