
 

Referat fra styremøte 16. februar klokken 13-14.  

Til stede:   
Styre: Styreleder Ranveig Låg Gausdal, nestleder Jan Tore Helle, Ingebjørg Eidhammer, 
Gunnhild Engstad, Silje Cathrin Fylkesnes, Ole Martin Rønning, Runar Jordåen og Monika 
Kurszus Håland. Varamedlemmer: Lin Øiesvold og Anette Espelid. 

Forfall fra Petter Pedryc.  

Møtet ble avholdt på Microsoft Teams.  

Saksliste og dagsorden:  

Sak 19/2022: Referat fra styremøte 24. januar 2022 

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

Vedtak: Ble tatt til orientering.   

Sak 20/2022: Konstituering av nestleder.  

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

gjøres etter hvert landsmøte ved konstituerende styremøte. Jan Tore Helle har gitt beskjed i 

AU om at han kan ta gjenvalg som nestleder.  

Vedtak: Jan Tore ble gjenvalgt som nestleder.   

Sak 21/2022: Styremøter  

Forslag på datoer:  

29. april (digitalt) 

1.-2. juni i kombinasjon med studietur. Mulig avreise ettermiddag 31. mai. (2 overnattinger) 

12. september (digitalt)  

16. november (dagen etter Privatarkivkonferansen) Det vil legges opp til julebord 15. 

november (Bergen) 

Vedtak: Datoene ble vedtatt.   

Sak 22/2022: Programerklæring for Privatarkivkonferansen(e) 

Innledning: Vi har alt bestilt hotell i Bergen den 14.-15. november på Thon Hotel Rosenkrantz 

Bergen, og fått ja fra Museumsforbundet, Bergen byarkiv, ArkiVest, IKAH, Fylkesarkivet 

Vestland og Skeivt Arkiv som alle ønsker å bidra for å få til et godt program på årets 

Privatarkivkonferanse. I et evalueringsmøte med blant annet Arkivverkets underdirektør for 

Bevaringsvurdering og privatarkiv, Anne Aune, ble det besluttet at vi i Arkivforbundet bør 



 

lage en programerklæring, som så kan bidra til at også Arkivverket finner det formålstjenlig å 

delta i programkomiteen for årets Privatarkivkonferanse. Det å ha en programerklæring er 

uproblematisk for oss i Arkivforbundet, som ser på konferansen som et viktig medlemstilbud 

til våre medlemmer, derav også våre mindre medlemmer som arbeider med privatarkiv. Vi 

har også vært opptatt av å styrke det strategiske arbeidet rundt privatarkiv, også politisk, 

samt ha utveksling av kunnskap mellom de som arbeider med privatarkiv.  

Forslag til programerklæring ut fra drøftelser i styret;  

Formålet med å arrangere privatarkivkonferansen er å bidra til å styrke det strategiske og 

faglige arbeidet med privatarkiv, presentere utviklingstrekk i arkivsektoren, involvere 

politiske beslutningstakere og relevante aktører samt bidra til nettverksbygging og 

erfaringsutveksling blant de som arbeider med privatarkiv.  

Forslag til vedtak: Programerklæringen foreslås fra styret i Arkivforbundet og sendes til 

Arkivverket for synspunkter. En eventuelt endelig programerklæring vil så sendes til 

styrebehandling per e-post.  

Sak 23/2022: Studietur  

Innledning: Det er planlagt for en studietur i 2022. Forslaget for kombinasjon av styremøte 

og studietur er 1.-2. juni. Da unngår en helligdagene i pinsen og også lengre ut i juni. En kan 

på noen av reisemålene ha to overnattinger, andre en. Sekretariatet foreslår vi også tar i 

Norge i år, på grunn av koronasituasjonen, og så evt. ser mot eventuelt et sted utenfor 

Norges grenser neste år (om lag samme pris). Kjetil vil derfor i etterkant av dette møte 

arbeide med det forslaget som er ønsket og få til et program som så til sendes som skriftlig 

forslag til styre. Forslagene er som følgende; 

- Møre & Romsdal: Besøke IKA Møre og Romsdal i Ålesund. De er gode på alt fra kommunale 

arkiver til foto. Jugenstilsenteret/Ålesund museum kan også besøkes. Vi kan så ta turen til 

Molde og besøke Romsdalsmuseet og eventuelt også Nordmøre museum i Kristiansund for å 

se ulik måte de jobber på.  

- Oslo omegn sør-vest: Besøke Vestfoldmuseet, IKA Kongsberg, Drammen byarkiv, 

Buskerudmuseet og Drammen museum. Dette er store medlemmer der vi kan besøke et 

stort IKA, et totalarkiv i Drammen samt Vestfoldarkivet som er gode på privatarkivarbeid.  



 

- Oslo omegn sør-øst: Besøke Arkiv Øst som dekker opp Østfold samt noe i gamle Akershus 

(tidligere IKA Østfold), og Fredrikstad byarkiv og Østfoldmuseene. De har avdelinger i 

Sarpsborg og Halden. Vi kan her også besøke Museene i Akershus samt Viken 

Fylkeskommune.  

- Oslo studietur: Her kan vi besøke medlemmer i Oslo. Alt fra Oslo byarkiv, 

Arbeiderbevegelsens arkiv- og bibliotek, Arkivverket, Nasjonalbiblioteket, Danse- og 

teatersentrum, Danseinformasjonen, Forsvarsmuseet, HF-senteret, Kulturhistorisk museum 

og Norsk Folkemuseum. Blanding fra store nasjonale aktører.  

- Innlandet: Besøke Fylkesarkivet i Lillehammer, Opplandsarkivet, Anno Museum. Her kan en 

få innsikt i alt fra arbeid med kommunale arkiver, museum (flere museer tilknyttet våre 

medlemmer her), folkemusikk og privatarkivarbeid i museene. 

- Rogaland: Her kan vi besøke IKA Rogaland, Misjons- og diakoniarkivet og Stavanger byarkiv. 

Kan også kombinere med Jærmuseet, Norsk oljemuseum, Ryfylkemuseet og Stavanger 

museum. 

Vedtak: Styret støtter forslaget om å gjennomføre en studietur på foreslåtte dato. Det 

ønskes at det arbeides med et forslag som baserer seg på forslaget; Oslo omegn sør-vest.  

Sak 24/2022: Oppdatert årsplan og årshjul 2022 

Innledning: Årshjulet og styrets årsplan er oppdatert!   

Vedtak: Ble tatt til orientering.   

Sak 25/2022: Orientering.  

Møte med Fremskrittspartiet den 7. februar. Ranveig orienterte om at det særlig var 

arkivstrategi som en vil følge opp med Fremskrittspartiet i etterkant.  

Oppfølging om saken strategi for folkemusikk og folkedans. Kjetil orienterte om at det har 

blitt sendt en henvendelse til departementet, og de svarte at det har blitt utsatt på ubestemt 

tidspunkt. Det er sendt en oppfordring til nettverket for folkemusikk og folkedansnettverket 

til å følge dette opp videre.  

Memoarkonferansen. Kjetil orienterte om at det hadde vært et godt program, og at Memoar 

har meldt seg inn i Arkivforbundet. Det ble også opplyst om at Nasjonalbiblioteket og 

Arkivverket hadde holdt innledning på konferansen.  



 

Ranveig og Kjetil har deltatt på møte med Arkivverket 3. februar. Det ble informert om møte 

fra Ranveig.  

Arbeidsgruppe arkivblad – opprettet. Kjetil orienterte om at det har blitt opprettet en 

arbeidsgruppe, og at det alt har vært to møter, derav et møte med generalsekretær i Norsk 

tidsskriftforening Bente Riise. Det er foreslått en workshop på Oslo byarkiv den 30. mars.  

Sak 26/2022: Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt 

 

Møte ble avsluttet klokken 14:00.  


