


Arkivforbundet 

Forslag til underskrivere av protokollen: Knut Kjosås, IKA Hordaland og Inger Christine Årstad, 
Memoar. 

Vedtak: Forslagene ble enstemmig vedtatt. 

Sak 1.2. Forretningsorden. 

Det ble fremmet et forslag til forretningsorden fra styret. Det ble i gjennomgangen av 
forretningsorden gjort landsmøtet oppmerksom på at punkter vedrørende å levere forslag skriftlig, 
samt mulighet for en skriftlig avstemning under valg, ikke ville la seg gjennomføre. Avstemming skal 
foregå gjennom bruk av symbolet «håndsopprekning» og at forslag da også ville bli gitt muntlig og 
notert av referenten. 

Vedtak: Forslaget til forretningsorden ble med presiseringene nevnt ovenfor enstemmig godtatt. 

Sak 2. Årsmelding 2022 

Styreleder Ranveig Låg Gausdal orienterte om årsmeldingen. 

Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig tatt til orientering. 

Sak 3. Vedtekter 

Det ble gjennomgått bakgrunnen for de større vedtektsendringene som det ble varslet på landsmøte 

i 2022. 

Kjetil H. Djuve la frem et forslag om at en i paragraf 1 Formål skulle ha følgende formulering (fra de 
opprinnelige vedtektene); Vi skal bidra til samarbeid, satsing og utvikling for arkiv og 
dokumentasjonsforvaltning, herunder kommunale arkiv og privatarkiv. Det ble først en avstemning 
der 24 stemte for forslaget til Djuve, og 18 for å beholde styrets forslag. Ved andre avstemning ble 
det 38 som stemte for forslaget, for å sikre 2/3 flertall, og det ble tatt inn i de nye vedtektene. 

Tor Eivind Johansen la frem et forslag under paragraf 12 Regnskap og revisjon (fra de opprinnelige 
vedtektene); Landsmøte oppnevner revisor. 33 stemte for dette, og det ble tatt inn i de nye 
vedtektene. 

Vedtak: Endringer til nye vedtekter ble enstemmig vedtatt sammen med de to endringsforslag som 
ble fremmet under landsmøte. 

Sak 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 Revidert regnskap 2022, revisjonsberetning og fullstendighetserklæring 

Generalsekretær Kjetil Landrog orienterte om årsregnskapet og revisjon av regnskapet. 

Vedtak: Årsregnskapet og revisjon ble tatt til orientering. 

Sak 5. Fastsetting av kontingent 2022 

Generalsekretær Kjetil Landrog la frem forslaget fra styret om kontingent. 

Det ble foreslått å øke kontingenten med 50 kroner pr årsverk. Assosierte medlemmer som holdes på 
1400 pr. år. 

- For institusjoner og bedrifter: kr 1900 pr. årsverk som arbeider med arkiv pr. år.
- Minimumspris på kr 1900 gjelder også institusjoner med en lavere stillingsbrøk enn ett årsverk.

- Makspris: kr 19.000 (maksprisen stopper etter 10 årsverk)

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Sak 6. Budsjett 2023 

Generalsekretær Kjetil Landrog presenterte styrets forslag til budsjett for 2023. 
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