Referat fra styremøte 17. september
Deltakere:
Styre: Nestleder Jan Tore Helle (digitalt), styremedlem Ingebjørg Eidhammer, Gunnhild
Engstad og Runar Jordåen, Silje Catrin Fylkesnes (digitalt), Bård Raustøl (digitalt) og
varamedlemmene Lin Øiesvold og Anette Espelid.
Forfall: Styreleder Ranveig Låg Gausdal, Mads Langnes og Geir Håvard Ellingseter.
Møtet ble avholdt på Dora, Trondheim Byarkiv med en omvisning fra om lag 9-med
påfølgende informasjon fra byarkivar i Trondheim Unn E. Huse. Det var også deltakelse
digitalt med bruk av Microsoft Teams.
Saksliste og dagsorden:
Sak 45/2021: Referat fra styremøte 10. juni 2021
Innledning: Ble godkjent av styret per e-post rett etter forrige styremøte.
Vedtak: Ble tatt til orientering.
Sak 46/2021: Arkivforbundets kommunikasjonsplattformer
Innledning: Arkivforbundet har i dag en hjemmeside, facebook-side, Instagramside,
Linkedinside, Youtube-side og mulighet for Twitter. Vi har til nå i år sendt ut to nyhetsbrev.
Kjetil informerte styret om de ulike kanalene, og hva en får mest treff på, og hvordan det
jobbes med de ulike kanalene.
Vedtak: Ble tatt til orientering.
Sak 47/2021: Studietur – Kjetil orienterer
Innledning: Det vil gis en informasjon om programmet og gjennomføringen av studieturen til
Finnmark 29.september – 1. oktober.
Vedtak: Ble tatt til orientering.,
Sak 48/2021: Tiltaksplan
Innledning: Tiltaksplanen baserer seg på handlingsplanen. Det vil gis en orientering fra
generalsekretæren ift. status og planen for arbeidet videre.
Vedtak: Ble tatt til orientering.
Sak 49/2021: Endringer i riksarkivarens forskrift – Jan Tore orienterer
Innledning: Det er sendt ut forslag i endring av forskrift. Flere av Arkivforbundets
medlemmer har svart på denne, og AU valgte derfor å også sende et innspill om det som går

på digital langtidsbevaring.
Vedtak: Ble tatt til orientering.
Sak 50/2021: Regnskap til og med 31. august 2021 – Kjetil orienterer
Vedtak: Ble tatt til orientering.
Sak 51/2021: ABM-medias videre arbeid med forprosjektet «Ett arkivtidsskrift i Norge
Innledning: Det har de siste to årene vært jobbet fra ABM-media sin side om å få til ett
arkivtidsskrift i Norge, som skal erstatte og favne enda bredere enn Arkheion. Nestleder i
styret i ABM-media, og redaktør i Arkheion, Heidi Meen, har før gjestet Arkivforbundets
styremøte, og fikk også vår støtte til å søke om utviklingsmidler til å lage en bred plan rundt
et slikt arbeid. Saken ble også drøftet på KAI-ledermøte den 14. september. Det har vært
dialog rundt denne saken med Meen fra sekretariatets side før denne saken ble satt opp på
dagsorden.
Vedtak: Arkivforbundet støtter ABM-medias videre arbeid med forprosjektet «Ett
arkivtidsskrift i Norge», og stiller som samarbeidspartner i ny søknad om
arkivutviklingsmidler til et treårig prøveprosjekt 2022-2024.
Arkivforbundet stiller også med en representant til en arbeidsgruppe dersom det nye bladet
blir en realitet.
Sak 52/2021: Budsjetthøring oktober
Innledning: Det vil være budsjetthøring også i år, selv om valg. Er det noen saker som vi alt
nå bør spille inn og tenke på i budsjetthøringen i oktober? Styret hadde en diskusjon rundt at
det nå blir regjeringsskifte og mulighet å fremme saker på ny. Også verbale forslag. Det kom
flere innspill som ble notert og som vil fremmes og sendes ut til styre i budsjetthøringene.
Vedtak: Sekretariatet vil følge opp innspillene fra styret til budsjetthøringen.
Sak 53/2021: 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. Det vil komme en oversikt på neste møte over hva som skjer i
2022.

Sak 54/2021: Orienteringer
- Reiseregninger – hvordan det skal gjøres – Kjetil informerte deltakerne rundt dette.
- Informasjon fra møte 26. august med Arkivverket og Norsk Arkivråd rundt et eventuelt nytt
arkivmøte. Kjetil informerte om at det hadde vært et konstruktivt og positivt møte rundt å få
et nytt arkivmøte våren 2023.
- Oppsummering av KAI-konferansen: Det ble gitt positive tilbakemeldinger fra
styremedlemmene som hadde deltatt på at konferansen hadde blitt avholdt, og at
programmet hadde vært spennende. Kjetil vil til neste møte i november lage mer rundt vår
deltakelse rundt de kommende årene, etter at KAI-lederne hadde kommet frem til at det var
positivt om Arkivforbundet fortsatte å være medarrangør rundt KAI-konferansen.
- Privatarkivkonferansen 8.-9. november. Kjetil informerte om at programmet og
påmeldingen snart var klart til å sendes ut.
- Nordiske arkivdager 1.-2. september 2022. Kjetil informerte om at det neste år vil være en
konferanse i Stockholm. Vi har sendt inn innspill om å prate om politisk påvirkning, slik vi
gjorde på ICA konferansen i Australia.
- Urbefolkningsarkiver i dag og i morgen i Enare, Finland – 18.-19. oktober. Kjetil vil delta.
- Arkivloven – Kjetil informerer fra samtale med departementet. Det ble der informert om at
det fortsatt er en plan om en bred arkivutredning, men at det trolig ikke kommer før etter
regjeringsskifte, og at den nye regjeringen vil bruke noe tid før det sendes ut, eksempelvis
ift. utvidet virkeområde.
Sak 55/2020: Eventuelt
Jan Tore fortalte at i Vestland vil de fremheve arkiv og ha en grenseoppdragning mot
bibliotek og museum som har fått mer vekt i den tradisjonelle abm-strategien. Derfor blir det
ulike strategier i neste periode.
Det ble også informert om fra Jan Tore om at det er en bekymring om at satsingen på
Digitalarkivet vil stoppe opp når det fire årige satsingen som Arkivverket fikk til å utvikle
fellesløsninger er ferdig. Det vil nok være viktig for Arkivverket og få utvidet støtte.

