HANDLINGAR TILL SVENSKA
ARKIVFÖRBUNDETS
FÖRBUNDSSTÄMMA
13 MAJ 2019

Innehåll

Dagordning

1

Verksamhetsplan 2019

2

Förslag till reviderad budget 2019

5

Förslag till medlemsavgifter 2020

6

Förslag till arvoden och ersättningar

7

Svenska arkivförbundet – Förbundsstämma 13 maj 2019

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Närvaroförteckning samt upprättande och fastställande av röstlängd
3. Val av mötesfunktionärer
a. ordförande
b. sekreterare
c. Två justerare, tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Fråga om förbundsstämmans behöriga utlysande
6. Föredragning av årsredovisning och verksamhetsberättelse
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om årets resultat
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den period som årsredovisningen
omfattar
11. Föredragning av budgetförslag och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
13. Fastställande av arvoden och ersättningar
14. Val av
a. Förbundsordförande
b. Ledamöter
c. Revisorer och ersättare
d. Valberedning
15. Av förbundsstyrelsen eller revisorer väckt fråga
16. Av medlem väckt fråga (i enlighet med § 10)
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande
1

Svenska arkivförbundet – Förbundsstämma 13 maj 2019

Verksamhetsplan 2019
Utgångspunkt
Under året ska Svenska Arkivförbundet fortsätta det etableringsarbete har som påbörjats under första
kvartalet, och arbeta för att verksamheten ska få en stabil grund för framtida utveckling och växt.
Utgångspunkt tas i den genomarbetade verksamhetsplan och framtidsvision som interimsstyrelsen
presenterade för tiden 2019-2020, i förbundets stadgar samt idéer och förslag från
medlemsorganisationerna som framkom under extrastämman i november 2018.

Mål under perioden
Finansiering
En prioriterad uppgift under året kommer att vara att skapa en stabil ekonomisk bas för Arkivförbundets
framtida verksamhet, både för den dagliga driften men även för att kunna anställa personal.
Styrelseledamöternas ideella arbetsinsatser räcker på sikt inte till för att skapa en verksamhet som lever
upp till Svenska Arkivförbundets ambitioner och medlemmarnas förväntningar.
Arkivförbundet ska även medverka till att de ekonomiska förhållandena förbättras för
medlemsorganisationerna.

Långsiktig finansiering
•

uppvakta Kulturutskottet och Kulturdepartementet

•

på anmodan av medlemmarna bistå i kontakt med bidragsgivare

•

ansöka om medel hos Riksarkivet, verksamhetsbidrag

Kortsiktig finansiering
•

ansöka om medel hos Riksarkivet, utvecklingsbidrag

•

ansöka om medel hos Statens Kulturråd

•

undersöka andra finansieringskällor för delprojekt

Öka kännedomen om enskilda arkiv
Opinionsbildande arbete
För att möjliggöra bevarande och tillgängliggörande av den enskilda sektorns arkiv måste förståelsen för
arkiv i allmänhet och de enskilda arkiven i synnerhet öka bland beslutsfattare, arkivbildare, arkivägare och
allmänheten i stort. Svenska Arkivförbundet har därför en viktig uppgift när det kommer till
opinionsbildning.
Styrelsen skall arbeta med regelbundna omvärldsanalyser, svara på remisser, aktivt bevaka och interagera
med pågående beslutsprocesser som berör de enskilda arkivens villkor, samt samverka med andra aktörer
i arbetet med att synliggöra arkiven.
Under verksamhetsåren 2019 skall Svenska Arkivförbundet:
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•

följa arbetet i Arkivutredningen och påverka resultatet genom inspel och remissvar

•

etablera sig som en självklar remissinstans för arkiv- och kulturarvsfrågor i allmänhet

•

aktivt uppsöka politiker och tjänstemän på olika nivåer för att sprida kunskapen om de enskilda
arkivens villkor

•

samverka med arkivbildarnas intresseorganisationer

•

skapa en långsiktig plan för det framtida opinionsarbetet

Kommunikation
En genomtänkt kommunikationsplan för Svenska Arkivförbundet är nödvändig för att skapa ett bra
informationsflöde så väl inåt mot medlemmarna som utåt mot samarbetsparter, beslutsfattare,
arkivägare, arkivanvändare och den breda allmänheten.
Styrelsen skall sträva efter en tät dialog med medlemmarna och aktivt informationsutbyte med
samarbetsparter.
Under verksamhetsåren 2019 skall Svenska Arkivförbundet:
•

tillsätta en arbetsgrupp för kommunikation

•

utveckla hemsidan och se över användning av sociala medier

•

utge ett nyhetsbrev tre gånger under året

•

se över möjligheterna för internetbaserade kommunikationsplattformar för medlemmar

Samverkan och nätverk
Grundläggande för att nå framgångar inom det enskilda arkivområdet, och för att Svenska Arkivförbundet
ska utvecklas till en självklar och respekterad aktör inom fältet, är en nära samverkan med myndigheter
och organisationer inom arkivområdet, nationellt och internationellt, med andra organisationer inom
kulturarvsområdet som museer och bibliotek och deras samarbetsorganisationer liksom med folkbildning
och universitet/högskolor.
Under 2019 ska Svenska Arkivförbundet:
•

i samarbete med andra arkivföreningar driva tidskriften ARKIV

•

delta i SASS - Svenska arkiv i samverkan för synlighet

•

delta i planering och förberedelser för arkivveckan AVEC 2020

•

delta i Riksarkivets Samarbetsråd för enskilda arkiv

•

vara representerade i ”restföreningarna” FA och NAF

•

bygga upp relationer till organisationer som t.ex. Svenska museer

•

arrangera ett första möte för våra systerföreningar i Norden

•

följa arbetet i Föreningen Sveriges Länsarkivarier

•

följa arbetet i Arkivpedagogiskt forum
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Kompetensutveckling
Inom arkivsektorn, liksom i övriga samhället pågår en ständig utveckling, vilket förändrar förutsättningar
och arbetsmetoder för att hantera, bevara och tillgängliggöra arkiven och kunskapen om desamma.
Svenska Arkivförbundet skall noga följa utvecklingen inom området och ensamt eller i samarbete med
andra erbjuda sina medlemmar kurser och kompetenshöjande aktiviteter.
Svenska Arkivförbundet ska också arbeta för att erbjuda relevanta, inspirerande och utvecklande
konferenser som kan engagera en bredare krets.
Under verksamhetsåret 2019 skall Svenska Arkivförbundet:
•

arrangera ett vårmöte bl a med inriktning på arbetsgivare/arbetstagare i ideella föreningar

•

erbjuda en grundkurs i arkiv & dokumenthantering för arkivassistenter

•

arrangera en höstkonferens med inriktning aktivt arkivskapande och arkivaktivism

•

under 2019 eller våren 2020 arrangera ett idéseminarium för hela arkivsektorn rörande arkivens
synlighet och utåtriktade verksamhet, en uppföljning till SASS Nässlingekonferens 2000

•

inhämta medlemmarnas önskemål rörande kommande utbildningsinsatser och liknande
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Förslag till reviderad budget 2019

5

Svenska arkivförbundet – Förbundsstämma 13 maj 2019

Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2020

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för år 2020
•

Fullt medlemskap, kategori 1

1 500 kr/år

•

Fullt medlemskap, kategori 2

500 kr/år

•

Stödmedlemskap

500 kr/år

Avgiftskategori 1:
Aktörer som bedriver arkivverksamhet på regional och nationell nivå, samt samtliga arkivinstitutioner
inom offentlig sektor.
Avgiftskategori 2:
Lokala arkivaktörer inom enskild sektor.

För föreningar som inte avsagt sig medlemskap i FA eller NAF före 1 april 2019 ingår
motsvarande medlemskap i dessa föreningar
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Förslag till förrättningsarvoden och ersättningar
Inga fasta, årliga arvoden utgår utan styrelseledamöter och personer som utför uppdrag för Svenska
Arkivförbundet arvoderas vid förrättning eller för särskilda uppdrag. Arvodet beräknas på hel eller halvdag
inklusive restid under kontorstid, och restidsersättning utanför kontorstid.
Halvdag, upp till 4 timmar
Heldag
Restidsersättning per timme utanför kontorstid (8.00-16.30)

500 kr
1 000 kr
50 Kr

Ovanstående belopp justeras årligen den 1 januari motsvarande basbeloppets förändring.
Ersättning för resor utgår för mest kostnadseffektiva färdmedel. Om egen bil måste användas ersätts
enligt Skatteverkets skattefria milersättning, 18,50 kronor per mil, samt ersättning för eventuella
parkeringsavgifter.
Inga traktamenten utgår, men ersättning för faktiska kostnader som tex lunch och kaffe i samband med
förrättning.
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