Arkivforbundet
Sak 3.1, 3.2 og 3.3 Revidert regnskap 2018
Generalsekretær Kjetil Landrog orienterte om årsregnskapet for 2018.
Vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig godkjent sammen med styrets årsberetning for 2018.
Sak 3.4 Revisjonsberetning 2018
Generalsekretær Kjetil Landrog leste opp konklusjonen i revisjonsberetningen for 2018.
Vedtak: Revisjonsberetningen ble tatt til orientering.
Sak 4. Fastsetting av kontingent
Generalsekretær Kjetil Landrog la frem forslaget fra styret om kontingent for 2019.
Det ble foreslått å øke kontingenten med 50 kroner pr årsverk, med unntak av personlig medlemskap
som holdes på 250 kroner. Det ble også foreslått å øke maks kontingentsats fra 8 til 10 ansatte.
Kontingentsatsene for 2019 vil da bli som følger:
- For institusjoner og bedrifter: kr 1700 pr. årsverk som arbeider med arkiv pr. år.
- Minimumspris på kr 1700 gjelder også institusjoner med en lavere stillingsbrøk enn ett årsverk.
- Assosiert medlemskap: kr 1400 pr. år
- Personlig medlemskap: kr 250 pr. år
- Makspris: kr 17.000 (maksprisen stopper etter 10 årsverk)
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Sak 5. Budsjett 2019
Generalsekretær Kjetil Landrog presenterte styrets forslag til budsjett for 2019. Det ble også lagt
frem en økning i honorar til styreleder fra 30.000 til 80.000 kroner, og honorar til nestleder fra
15.000 til 20.000 kroner.
Vedtak: Forslaget til budsjett for 2019 og honorar til styreleder og nestleder ble enstemmig vedtatt.
Sak 6. Vedtektsendringer
Generalsekretær Kjetil Landrog la frem forslag til vedtektsendringer.
Vedtak: Forslagene ble enstemmig vedtatt.
Sak 7.1 Strategiplan for Arkivforbundet 2019·2023
Styreleder Tom Oddby la frem styrets forslag til Strategiplan for 2019-2023.

1. Delegat 28. Ida Willassen la frem en språklig endring av delmål 1.3 der ordet mot ble byttet
ut med ordet for.
Delmål 1.3: arbeide for å få kommunale og fylkeskommunale arkivinstitusjoner med i
KOSTRA-rapporteringen, og for at også arkivsektoren kan få økte midler gje�nom
Gaveforsterkningsordningen.
2. Delegat 10. Unn Elisabeth Huse fremmet å endre setning to i første avsnitt under 2.
Digitalisering.
Setningen som var foreslått var: Arkivinstitusjonene har for få ressurser til å forvalte digitalt
skapte privatarkiv på en god måte, og dette vanskeliggjør målet om en helhetlig
samfunnsdokumentasjon.

Arkivforbundet
Medlem: Turid Holen -Interkommunalt

arkiv I Ve~-Agder, øjenvalg

Medlem: Turid Nilsen - Museene I sør-Trøndelag, Blenvalg
Vedtak: Styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.
8.3 Forsl., pl revisor for 2019
Det ble foreslitt av styret i bytte revisor fra PWC til Partner Revisjon DA fra 2019.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Generalsekretær I ArkIvforbundet Kjetil Landrog takket av styreleder Tom Oddby og styremedlem
Solveig Helene LIndbach Jensen.
Avtroppende styrelederTom Oddby holdt en kort avslutnlngstale der han fortalte om sin periode
som styreleder og de 0l1anlsasjonsgrepene som hadde blitt tatt med han som leder.
Pltroppende styreleder Ranveig LAg Gausdal holdt sA en kort tale der hun Sikk inn pl forventningene
fremover, og det ble sl invitert Inn til et konstituerende styremøte for de nyvalgte rett etter
landsmøtets slutt.
Landsmøte ble hevet kl. 18:10
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