
 

Referat fra konstituerende styremøte 8. april  

Innkalt 
Styre: Styreleder Ranveig Låg Gausdal, nestleder Jan Tore Helle, styremedlem Ingebjørg 
Eidhammer, Gunnhild Engstad, Runar Jordåen, Mads Langnes, Bård Raustøl, Geir Håvard 
Ellingseter og Silje Cathrin Fylkesnes. 

Varamedlemmer: Lin Øiesvold og Anette Espelid. 

Møtet ble avholdt på Microsoft Teams rett etter avsluttet landsmøte. Møte varte fra 14:15-
14:40. I etterkant var det et kort konstituerende møte for AU (Arbeidsutvalget).  

Saksliste og dagsorden:  

Sak 31/2021: Referat fra styremøte 10. mars 2021 

Innledning: Ble godkjent av styret per e-post rett etter forrige styremøte.  

Vedtak: Ble tatt til orientering.   

Sak 32/2021: Konstituering av nestleder.  

Innledning: I henhold til vedtektene er det styret selv som konstituerer nestleder.  

Vedtak: Jan Tore Helle ble valgt til nestleder.  

Sak 33/2021: Studietur  

Innledning: Det er planlagt for en studietur i 2021. Opprinnelig var det tenkt alt i juni, men 

på grunn av koronapandemien bør vi utsette til etter sommeren da flere trenger å bli 

vaksinert. Det vil også være en fordel at det er lett å reise, da utenlands kan være et 

alternativ i år. Om ikke tar vi innenlands. I 2019 var studieturen i Mo i Rana og Bodø og i 

2020 gikk turen til Kristiansand og Arendal. Tidspunktet det ble landet på var 29. september 

til 1. oktober (uke 39). Høstferien gjennomføres forskjellig av fylkene, henholdsvis i uke 40 

eller uke 41. Det vil ikke foreslås å gjennomføre styremøte i forbindelse med årets studietur.  

Vedtak: Det vil bli tatt en endelig beslutning ift. styremøte den 10. juni. Sekretariatet tok 

med seg signalene om foreslåtte steder i sin videre planlegging.  

Sak 34/2021: Styremøter  

Forslag på datoer:  

10. juni (Microsoft Teams møte) 

16. september (i Trondheim, dagen etter KAI-konferansen) 

10. november (dagen etter Privatarkivkonferansen) Det vil legges opp til julebord 9. 



 

november.  

Vedtak: Datoene blir vedtatt.  

Sak 35/2021: Oppdatert årsplan og årshjul 2020 

Innledning: Årshjulet og styrets årsplan er oppdatert. 

Vedtak: Ble tatt til orientering.  

Sak 36/2020: Eventuelt 

Silje Cathrin Fylkesnes tok opp om vi hadde planer om noe videre arbeid med 

museumsmeldingen som ble lagt frem den 26. mars. Sekretariatet vil sjekke ut videre 

prosess rundt meldingen og hva vi eventuelt i Arkivforbundet kan bidra med i så måte til 

førstkommende styremøte.  

 


