
   
Referat fra styremøte 12. september 2018  
Møte ble avholdt på Oslo byarkiv fra klokken 10.00 til 15.45.  
 
Tilstede: Tom Oddby, Cecilie Lintoft, Solveig Lindbach Jensen, Marit Stranden, Bård Raustøl, Runar 
Jordåen, Åsta Vadset, Mads Langnes og Solveig Helene Lindbach Jensen, samt generalsekretær Kjetil 
Landrog.  
 
Varamedlemmene hadde meldt forfall: Kjetil H. Djuve, Ingebjørg Eidhammer og Bjørg Ida Berget.  

Saksliste og dagsorden:  

Sak 40/2018: Referat fra styremøte 5. juni ble godkjent av styret per e-post.  

Vedtak: Tatt til orientering.  

Sak 41/2018: Informasjon fra Norsk Arkivråd ved styreleder Anja Vestvold. Det var en innledning fra 

Norsk Arkivråd og påfølgende samtale fra 13.00 til 13.45.  

Vedtak: Arkivforbundet takket for besøket og informasjonen. 

Sak 42/2018: Oppfølging av handlingsplan 2018 – vedtatt på landsmøte. Tom informerte.  

Vedtak: Styret mente at en har kommet godt i mål med handlingsplanen som ble vedtatt på 

landsmøtet. Til neste møte ønsker styret at det utarbeides en plan for å få arkivpolitikk inn i de ulike 

partiprogrammene som nå vil være under utarbeidelse.   

Sak 43/2018: Økonomi og regnskap – til og med 31. august 2018.  

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

Sak 44/2018: Generalsekretæren informerte om reise til Finnmark og Telemark.  

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

Sak 45/2018: Arendalsuka 2018. Tom informerte. 

Innledning: Arkivforbundet samarbeidet med Arkivverket og hovedarrangør Fagforbundet under 

Arendalsuka 2018. Vi hadde et felles arrangement som ble godt besøkt, som ble dekt av pressen og 

som fikk flere viktige aktører og politikere til å delta. Utgiftene for Arkivforbundet var heller ikke så 

store da lokalutgifter, mat og transport/overnatting for innledere ble dekt av Fagforbundet. Ved å 

samarbeide får en også tak i større navn og får mer trykk på selve arrangementet. Fra Arkivforbundet 

deltok foruten styreleder Tom Oddby, generalsekretær Kjetil Landrog også styremedlemmene Bård 



   
Raustøl og Marit Stranden. Arkivforbundet brukte også tiden på Arendalsuka til å treffe andre 

organisasjoner, høre på spennende foredrag og dialog med innlederne i forkant av konferansen.  

Vedtak: Arkivforbundet deltar på Arendalsuka i 2019, og er positive til å samarbeide med andre 

aktører som er opptatt av arkiv. Generalsekretær og styreleder følger opp og legger frem sak for 

styret våren 2019 om program, kostnad etc.  Det vil også sjekkes ut hva det koster å leie et hus for en 

uke.  

 

Sak 46/2018: Prosjekt- og utviklingsmidler 2018.  

Innledning: Arkivforbundet søkte i fjor på tre prosjekter; 1) Ordning av LLPs arkiv, 2) workshop for det 

landsomfattende nettverk for privatarkiver og 3) brukerforum/råd for programvaren Asta. LLPs arkiv 

fikk vi avslag på, men fikk senere støtte til dette gjennom kulturarvmidlene til Kulturrådet. 

Workshopen til det landsomfattende nettverket var en så stor suksess at Arkivverket vil ta dette over 

sine egne driftsmidler for neste år. De kommende årene vil det fortsatt være et behov for 

medvirkning til utvikling av programvaren Asta. På grunn av at det fortsatt var igjen midler fra 

fjorårets søknad er det ikke behov for ny søknad for å arrangere neste møte. 

Neste år arrangeres Det 8. norske arkivmøte. Det vil være privatarkivtemaer også der, men da det ikke 

avholdes en egen privatarkivkonferanse kunne det vært spennende å få til et dagsseminar som retter 

seg mot privatarkivarbeidet i museumssektoren. Her kan en kanskje få til et samarbeid med Norges 

museumsforbund, som har bekreftet at de er positive til dette.  

Vi har fått en henvendelse fra Vest-Telemark Museum (Per E. Ormestøyl) om å være 

samarbeidspartner i en søknad de vil stå for om å få til landsomfattende kartlegging av hva som finnes 

av arkiver i de ulike historielagene i Norge. Vest-Telemark Museum vil være hovedarrangør, men 

ønsker Arkivforbundet med som støttespiller. Dette er noe som vil ta lite ressurser av oss, men som vil 

være et viktig arbeid for å synliggjøre hva som finnes av materiale rundt omkring.  

Vedtak: Arkivforbundet sender et forslag om en søknad om en dagskonferanse om privatarkiv der 

særlig næringslivsarkiver blir fremhevet. Arkivforbundet blir samarbeidspartner rundt kartlegging av 

arkiver på landsplan for historielagene i regi av Vest-Telemark Museum. 

 

Sak 47/2018: Deltakelse på Norsk lydarkivkonferanse 22.-23. oktober 2018 

Innledning: I Arkivforbundet sin handlingsplan står det at vi skal delta på Norsk lydarkivkonferanse. 

Denne arrangeres 22.-23. oktober i Trondheim. Marit Stranden vil delta gjennom Stiftinga for 



   
folkemusikk og folkedans. Marit har bidratt til at Arkivforbundet har fått noen minutter til å 

presentere sin audiovisuelle handlingsplan på konferansen. Solveig Helene Lindbach Jensen har tatt 

initiativ til å delta på konferansen på vegne av Arkivforbundet. Det vil også være en styrke for satsning 

på audiovisuelle arkiver at generalsekretæren deltar.  

 

Vedtak: Kjetil Landrog og Solveig Helene Lindbach Jensen deltar på vegne av Arkivforbundet under 

Norsk lydarkivkonferanse i Trondheim.  

Sak 48/2018: Markere verdensdag for audiovisuell kulturarv 

Innledning: Arkivforbundet har i sin handlingsplan besluttet at vi skal markere verdensdagen for 

audiovisuell kulturarv. «Oppdag, husk og del» er årets tema (FN er hovedarrangør av dagen). 

Audiovisuelle dokumenter som filmer, radio-opptak og TV-programmer er vår felles kulturarv og er 

viktige kildemateriale til historien om det 20. og 21. århundre. Denne arven er nå truet.  

Vedtak: Arkivforbundet viser til denne dagen i informasjonsbrev (e-post) til våre medlemmer, samt 

markerer dagen på Facebook og på nettsiden. Det skrives et leserbrev som vi prøver å få inn i en 

avis/nettsted som henvender seg til grupper som er opptatt av audiovisuelt materiale.  I denne 

markeringen vil generalsekretæren og styremedlem Marit Stranden også utarbeide en videosnutt fra 

IASA konferansen i Ghana.  

Sak 49/2018: SLA i Danmark 6-7. oktober 

Innledning: Vår danske søsterorganisasjon Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) har seminar og 

årsmøte 6.-7. oktober. Konferansen arrangeres også i år i Middelfart nær togstasjonen (cirka 2 timer 

med tog fra København lufthavn). I år vil hovedtema være historie rundt reklame. SLA har deltatt på 

våre privatarkivkonferanser de siste to årene og vi har deltatt hos dem de siste tre. I fjor deltok Kjetil 

Landrog og i 2015 og 2016 deltok daværende styremedlem Petter Høiaas.  

 

Kjetil Landrog kommer seg ikke fra IASA lydarkivkonferanse til Norge før på lørdag ettermiddag (han 

deltar på hele konferansen, inkludert avslutningen) og kan derfor ikke delta i Middelfart i år. Det 

oppfordres derfor til at et styremedlem kan representere Arkivforbundet. Det anbefales å reise til 

Danmark 5. oktober på ettermiddagen da programmet i Middelfart startet tidlig den 6. oktober. 

Vedtak. Styremedlem Bård Raustøl deltar på SLA sitt seminar og årsmøte 6-7. oktober. Arkivforbundet 

kan også dekke følge.  



   
Sak 50/2018: Arkivdagen i uke 45 (5.-11. november) 

Innledning: Arkivdagen er et samarbeid mellom arkiver i hele Norden og omfatter alle typer av 

arkivinstitusjoner. Hensikten med Arkivdagen er å vekke interesse for arkivene som samfunnets 

minne – både for fortid og framtid. Arkivforbundet og Arkivverket deltar i nettverket for Arkivdagen.  

Årets tema er «I nyhetenes interesse». Temaet kan ta opp dagsaktuelle spørsmål knyttet til 

informasjon og dokumentasjon, f. eks innsyn, personvern, autentisitet, «fake news» o.l. der arkivene 

har en viktig rolle å spille i samfunnet. Temaet kan også peke på historiske begivenheter lokalt, 

nasjonalt eller internasjonalt som har vært i nyhetens interesse og som er dokumentert gjennom 

kilder i arkivene. Arkiver etter presse og media kan være relevante i så måte; hvordan er 

nyhetsmedienes virksomhet dokumentert for ettertiden? 

Arkivforbundet har overtatt rettighetene til domenet arkivdagen.no, og som nå leder til 

Arkivforbundet sin nettside. Arkivdagen har fått en synlig plass på vår nettside. Vi har også overtatt 

redaktøransvaret for Facebooksiden til Arkivdagen, og informerer om tema og arrangementet i 

informasjonsbrev til våre medlemsorganisasjoner.  

 

Vedtak: Arkivforbundet vil oppmuntre sine medlemsorganisasjoner til å markere Arkivdagen. 

Hovedkanal for informasjon er Facebook-siden. Generalsekretæren skriver en kronikk der vi setter 

fokus på årets tema med mål om å få oppslag i ulike regionale og lokale aviser.  

Sak 51/2018: Informasjon rundt det 8. norske arkivmøte ved Kirsti Gulowsen og Kjetil Landrog. Det 

ble en samtale rundt hva som var foreslått av tema og hvem som en kunne ønske seg som keynote-

talere på konferansen.  

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

Sak 52/2018: Samarbeid med Arkivverket og Norsk Arkivråd om kommunikasjon og strategi 

Innledning: Arkivverket har tatt initiativ til et møte for å diskutere kommunikasjon og strategi med 

Arkivforbundet og Norsk Arkivråd. Arkivverket har fått ny kommunikasjonsdirektør, Mads Bjerke, som 

begynte i august. 

Vedtak: Arkivforbundet stiller seg positive til å møte Arkivverket og Norsk Arkivråd for å diskutere 

strategi og kommunikasjon for arkivsektoren. Styreleder og generalsekretær deltar på møtet.    



   
Sak 53/2018: Orienteringer ved styreleder og generalsekretær 

Generalsekretæren informerte om at:  

- Arkivverket har ikke kommet i mål rundt strategisk råd 

- Kjetil Landrog vil delta på KAI-konferansen 

- Kjetil Landrog vil delta på Norsk arkivråd sitt høstmøte 

- Vi avventer tilbakemelding fra Norsk Arkivråd vedrørende en felles høstkonferanse om «den digitale 

bruker» 

- Senterpartiet har 15. juni levert inn et Dokument 8 forslag om «å evaluere omorganisering av 

Arkivverket og sikre regionale arkivtjeneste».  

Sak 54/2018: Eventuelt 

 Det var ingen saker til eventuelt.  

 

 


