
 

Sak 6. Vedtektsendringer – forslag fra Arkivforbundets styre 
 
Se vedtektene som legges ved i sin helhet som vedlegg når denne saken skal opp!  
 
§ 4. Landsmøte 
Står i dag: Personlige medlemmer og representanter fra assosierte medlemmer har ikke stemmerett 
på landsmøte, men kan velges til verv i Arkivforbundet.  

Foreslår å ta bort etter komma: men kan velges til verv i Arkivforbundet.  

Begrunnelse: Det som nå står der har ikke noe med selve gjennomføringen av landsmøte og bør 
således bort. Det vil være en fordel å ha vedtekter som ikke har tilleggsinformasjon utover hva 
paragrafen skal handle om. Forslaget vil derimot ikke innebære noen realitetsendring da det i dag og 
for fremtiden vil være opp til landsmøte hvem de velger til å sitte i Arkivforbundet sitt styre, og det 
vil være opp til styre hvem de foreslår til å representere Arkivforbundet i ulike verv. Det vil ikke være 
en hindring for at eksempelvis et personlig medlem kan velges til et verv selv om det ikke nevnes i 
paragrafen som omhandler gjennomføringen av landsmøte.  

§ 2 Arbeidsmåter 
Står i dag: 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. 
 
Foreslår å ta bort: medlemsblad 
 
Begrunnelse: Arkivforbundet har i dag ikke et medlemsblad, og det er mange år siden vi har hatt det. 
I dag benytter vi oss av hjemmesiden, sosiale medier og e-poster (nyhetsbrev) til våre medlemmer.  

§ 6 Landsmøtet sine forhandlinger 
Står i dag: Landsmøtet skal behandle følgende saker: Handlingsplan  
 
Foreslår endret til: Strategiplan og handlingsplan  
 
Begrunnelse: Det har vært et ønske fra medlemmer i Arkivforbundet at vi også utarbeider en 
strategiplan noe blant annet Norges museumsforbund har. Etter idéverkstedet den 28. januar 
begynte styret og utarbeide en strategiplan i tillegg til handlingsplan.  
 
§ 8. Styrets sammensetting og valgprosedyre  
Står i dag: Styret skal totalt ha inntil åtte medlemmer og tre varamedlemmer. Landsmøte velger først 
leder og deretter seks styremedlemmer etter forslag fra valgkomiteen.  

Foreslår endret til: Styret skal totalt ha ni medlemmer og to varamedlemmer. Landsmøte velger først 
leder og deretter åtte styremedlemmer etter forslag fra valgkomiteen.  

Begrunnelse: Å bruke ordet inntil slik det står i dag er upresist. Det var et ønske om å utvide styret på 
landsmøte i 2017, for å få en bredere kompetanse i styret. Dette forslaget gir en mer fast ramme på 
hvor mange som kan sitte i styret.  

--- 

Står i dag: Disse representantene erstatter de tidligere fagseksjonene.  



 

Foreslår: Ta dette bort  

Begrunnelse: Det som står nå er en forklarende tekst som forteller noe om hvordan Arkivforbundet 
organiserte sitt styrearbeid tidligere. Det passer ikke inn å ha forklarende tekst på tidligere 
organisering i vedtektene.  

--- 

Står i dag: Styremedlemmene blir valgt for to år, slik at tre styremedlemmer står på valg hvert år.  

Foreslås endres til: Styremedlemmene blir valgt for to år, slik at fire styremedlemmer står på valg 
hvert år.  

Begrunnelse: Dette passer bedre til forslaget over om å ha valg av ni styremedlemmer. Dette er også 
praksisen ut fra dagens vedtekter jmf. landsmøte i 2018.  

--- 

Står i dag: Riksarkivaren og Kulturrådet kan oppnevne en observatør til styret med tale og 
forslagsrett.  

Foreslår endres til: Ta dette bort  

Begrunnelse: I dag inviteres det inn representanter fra disse organisasjonene i saker der det er 
hensiktsmessig. Det vil ikke være hensiktsmessig slik vi ser det å ha en slik observatørstatus for disse 
to statlige etatene i vårt styre. Det må derimot understrekes at det er viktig for Arkivforbundet og ha 
et godt samarbeid med blant annet Arkivverket for å få til gode løsninger til det beste for sektoren.  

§ 5. Styret sine fullmakter 
Står i dag: Styret er vedtaksført når minst fire medlemmer er tilstede.  

Foreslår endres til: Styret er vedtaksført når minst fem medlemmer er tilstede.  

Begrunnelse: Ved å ha 9 i styret, ved henholdsvis styremedlemmer og 8 styremedlemmer samt at det 
er valgt to varamedlemmer må en kunne ha som krav at styremøtene blir gjennomført med minst 
fem tilstede. Dette er også et forslag som kommer på bakgrunn av utvidelsen i styret som ble vedtatt 
i 2017, og nå også i forslag fra 2019. Dette har for øvrig ikke vært et problem i styremøtene de senere 
årene, da møtene planlegges i god tid.  
 
 
 
  


