Referat fra styremøte 10. november
Deltakere:
Styreleder Ranveig Låg Gausdal, nestleder Jan Tore Helle, styremedlem Ingebjørg
Eidhammer, Gunnhild Engstad, Runar Jordåen, Mads Langnes, Bård Raustøl, Geir Håvard
Ellingseter og Silje Catrin Fylkesnes. Varamedlem: Anette Espelid.
Forfall av varamedlem: Lin Øiesvold.
Møte ble avholdt på Thon Storo, Oslo, fra 9-13.
Saksliste og dagsorden:
Sak 56/2021: Referat fra styremøte 17. september 2021
Innledning: Ble godkjent av styret per e-post rett etter forrige styremøte.
Vedtak: Ble tatt til orientering.
Sak 57/2021: Regnskap til og med 31. oktober 2021 – Kjetil orienterer
Vedtak: Ble tatt til orientering.
Sak 58/2021: Forslag til ny arkivlov
Innledning: Det har blitt sendt ut fra departementet nytt forslag til arkivlov, med høringsfrist
14. januar 2022. Flere av våre medlemmer har korte frister, grunnet saksbehandling i
respektive eierkommuner. Vi har bedre tid, og det bør legges opp til at vi har et eget møte
med høringen i forkant av fristen i medio januar. Vi har i planen at vi skal gjennomføre et
seminar rundt arkivloven, slik vi gjorde med NOUen for to år siden. AU-har landet på at det
blir tre timer den 19. november fra 9-12. I forkant av styremøte vil det forventes at
styremedlemmene har fått et førsteinntrykk av forslag til arkivlov, som vi kan bygge videre
på ift. både vårt seminar, men også vår egen høring, samt innspill til egne høringsuttalelser
der fristen ikke har gått ut enda.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring--forslag-til-ny-arkivlov/id2872622/
Vedtak: Det vil bli et arkivseminar den 19. november fra klokken 9-12. Det vil også være et
styremøte den 12. januar der endelig lov vil bli ferdig til fristen den 14. januar. Det ble
opparbeidet en arbeidsgruppe som sammen med generalsekretær i Arkivforbundet vil
komme med et forslag til styret. Medlemmer ble Geir Håvard Ellingseter og Silje Cathrin
Fylkesnes. Den 6. desember vil det derfor også inviteres til et to timers nettmøte i styret

rundt arkivlov. Det vil også bli laget filer på vår «styre» side på Teams der en vil kunne legge
inn skriftlige forslag/innspill.
Sak 59/2021: Studietur
Innledning: Det ble gjennomført en studietur i Finnmark 29.september – 1. oktober. Hva
lærte vi der, og tilbakemeldinger på gjennomføringen. Er det noe vi kan bidra med ift. de
utfordringer vi ble presentert?
Det var en diskusjon i styret som tok for seg temaer som gikk igjen også i andre steder vi var,
nemlig viktigheten med en regional arkivplan, utviklingsprosjekter der en trengte hjelp til
selv vanlig ordning (ikke kun rettet mot Digitalarkivet), flere små miljøer, enten gode
magasiner, men ikke folk, eller personell, men ikke magasiner. Samarbeid også mellom
miljøene er viktig.
Vedtak: Vi vil i innspill til utviklingsmidler påpeke at det er flere miljøer som ikke kan
prioritere Digitalarkivet, og i innspill til arkivloven ta opp viktigheten av at regionene tar et
ansvar for privatarkivarbeidet.
Sak 60/2021: Tiltaksplan
Innledning: Tiltaksplanen baserer seg på handlingsplanen. Det vil gis en orientering fra
generalsekretæren ift. status med utgangspunkt i tiltaksplanen.
Vedtak: Ble tatt til orientering.
Sak 61/2021: KAI-konferanse 2022
Innledning: Det er alt lagt inn at det blir en KAI-konferanse i Oslo den 14.-15. september med
ledermøte den 13. Dette vil gjennomføres på Vulkan Arena i Oslo. Vi i Arkivforbundet har av
ledermøte til KAI blitt invitert til å være med på å samarbeide, og det ble også på sist
styremøte uttrykt støtte til at vi kan det. Det vil trolig bli oppstart av forberedelser og
innhold med mer i januar 2022.
Vedtak: Arkivforbundet deltar i samarbeid med Oslo byarkiv rundt KAI-konferansen i medio
september 2022. Det vil også utarbeides en skisse der det kommer tydelig frem hva som er
ansvarsoppgavene til Arkivforbundet, og hva som ventes av vertskapet. Denne må forankres
blant KAI-lederne. Det er også viktig at det blir laget et eget prosjektregnskap på KAIkonferansen.

Sak 62/2021: Privatarkivkonferanse
Innledning: Det har tidligere vært et ønske om å få til Privatarkivkonferansen utenfor Oslo,
og Bergen har tidligere blitt løftet frem som der vi bør avholde det. Det er det flere miljøer vi
kan spille på rundt et samarbeid, da det i årene 2017, 2018 og nå i 2021 har vært et
samarbeid med Oslo byarkiv og Arbark, i tillegg til Arkivverket og Norges museumsforbund.
Det vil derfor for å få nye perspektiver inn i en ny konferanse være lurt å ha andre
perspektiver for 2022, enn de foregående årene.
I Bergen kan vi samarbeide med Bergen byarkiv (ArkiVest), Fylkesarkivet Vestland, IKA
Hordaland og Skeivt Arkiv. Det vil også være mulig å ha med et samarbeid med Arkivverket
og Norges museumsforbund ved en konferanse i Bergen. Det vil være Arkivforbundet som er
hovedarrangør og står for det praktiske, men med hjelp fra andre til å få til en god
gjennomføring og et godt program.
Det har fungert godt å gjennomføre konferansen på høsten, da det ikke har vært så mye
annet da. I år har det derimot vært flere konferanser rundt høsten som konkurrerer, men
det skyldes korona-pandemien. Forslaget er at vi medio november får til en
Privatarkivkonferanse i Bergen.
Vedtak: Arkivforbundet inviterer inn foreslåtte samarbeidsorganisasjoner til å bistå med
programmet for Privatarkivkonferanse i Bergen medio november 2022. Vi vil også spørre
Stiftelsen Museum Vest om de vil være med. Arkivverket og Norges museumsforbund vil
også få tilbud om å være med slik de har vært i foregående Privatarkivkonferanser.
Sak 63/2021: Landsmøte 2022
Innledning: Da Arkivforbundets støtte ble endret til å komme under statsbudsjettet med frist
til å levere årsregnskap, revisors beretning, ferdig budsjett, årsmelding med mer innen 1.
mars, bør vi også ha landsmøte innen den tid. Derfor foreslås det at vi gjennomfører
landsmøte i medio februar. Da unngår vi også ukene med vinterferie. Det har fungert godt
med digitalt landsmøte, da vi har fått flere deltakere, og det foreslås at også landsmøte i
2022 blir heldigitalt. Innkalling til medlemmene må være 3 uker før selve landsmøte, dvs. da
må sakene ha vært ferdig behandlet. Dato må være kjent hos våre medlemmer 60 dager før
landsmøte.

Det har også vært et ønske om en bredere debatt rundt vårt handlingsplan fra sist
landsmøte. Det foreslås da at vi har et digitalt møte på dette i andre uke i januar, og før vi
har et styremøte før utsendelse av sakene.
Vedtak: Arkivforbundet vil gjennomføre sitt landsmøte onsdag 16. februar fra klokken 12-14.
Vi vil også samme dag som styremøte den 12. (tidligere på dagen) gjennomføre et digitalt
møte om innspill til handlingsplan 2022.
Sak 64/2021: Styreevaluering
Innledning: Møtene har i hovedsak vært digitale i koronaåret 2021. Men hvordan har styret
fungert i 2021 tenker dere?
Vedtak: Vi vil til siste møte i 2022 utarbeide et mer strukturelt oppsett der vi kan samtale om
en har rett kompetanse og samarbeidsform i styret. Geir Håvard oversender eksempler fra
IKAMR som hadde noe tilsvarende, som vi så kan tilpasse vår organisasjon.
Sak 65/2021: Oppdatert årsplan, årshjul 2021
Innledning: Årshjulet og styrets årsplan er oppdatert. Er det noen saker som bør spilles inn til
det neste møte? Noen som ønsker å delta på noe, eller savner noe?
Vedtak: Ble tatt til orientering.
Sak 66/2021: Orienteringer
Tilskudd til Skeivt kulturår 2022 – frist til å søke 19. november.
Vedtak: Vi vil oppmuntre våre medlemmer å søke. Vi vil også i kombinasjon
Privatarkivkonferansen 2022 og/eller arkivdagen 2022 sende inn en søknad.
Regionsamling i Agder – Bård Raustøl orienterte om møte det var i Agder den 27. oktober og
om prosessene til eventuelt samarbeid/sammenslåing/informasjonshenting som er rundt
Arkivsenter Sør, Aust-Agder museum og arkiv, Vest-Agder museet og Statsarkivet i
Kristiansand.
Sak 67/2020: Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.

