Referat från Folkrörelsernas Arkivförbunds årstämma 2015
I samband med FA-konferensen den 20 maj i kulturhuset Väven i Umeå,
där Folkrörelsearkivet i Västerbotten var den lokala värden, hölls
förbundets årsstämma, som samlade ett 30-tal personer.
FA:s ordförande Torgny Larsson välkomnade och öppnade stämman
och överlämnade sedan ordet till Gerd Engman, ArkivCentrum Örebro län,
som valts till mötesordförande. Hon ledde mötet vant och säkert. Det
konstaterades att det gångna verksamhetsåret samlat deltagare från hela
landet vid FA:s vår- respektive höstkonferens. Inför en eventuell
sammanslagning av FA och Näringslivsarkivens Förening (NAF), en fråga
som aktualiserats genom utredningen ”FA+NAF= sant?” gjord av Christina
Sirtoft Breitholtz, har Utvecklingsgruppen börjat arbeta med stadgefrågor.
Årsmötet ställde sig bakom en viljeyttring, som innebär att föreningarnas
båda styrelser senast februari 2017 ska träffas för att komma överens om
ett av tre nedan uppräknade förslag, vilkets ska föreläggas vid respektive
förenings årsmöte, nämligen:
1. De två föreningarna läggs ned för att tillsammans bilda en ny
förening 2017.
2. De två föreningarna kvarstår men fortsätter sina strävande mot ett
framtida sammangående.
3. De två föreningarna ska under överskådlig tid kvartstå som två
separata föreningar men samarbeta vid behov.
Utbildningsgruppen har under året haft nätverksträff, kontaktat
organisationer angående deras utbildningsbehov samt ordnat Arkivcafé då
några personer fört samtal ut olika synvinklar rörande aktuella
arkivfrågor. Gruppen har även påbörjat arbetet med en ny arkivhandbok.
Webbplatsen ”Folk i rörelse” har samlat nära 8 000 unika besökare vilket
är en markant ökning jämfört med tidigare år. Tidskriften Arkiv är ett
annat viktigt organ för Sveriges olika arkivföreningar.
Förbundets ekonomi är god vilket gjorde att minnesfonden efter Madli
Kurdve genom beslut av stämman tillfördes 10 000 kr; detta skedde i
samband med en stadgeändring, som innebär att syftesparagrafen även
innefattar stimulans till kontakter mellan nordiska arkivinstitutioner och
inte enbart mellan dito nordiska och baltiska. Förbundet kommer förutom
arbetet med handboken även syssla med kursverksamhet och
förberedelser inför arkivveckan – AVEC17 – som kommer att äga rum i
Visby.
Ordförande Torgny Larsson omvaldes på två år med acklamation och
nya ansikten i styrelsen är Lars-Erik Hansen, TAM-Arkiv och Nina Sjöberg,
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek efter avgående Anders Lind och Lars
Ilshammar. Enhälligt omvaldes Gustav Holmlund, Anna Ketola, Skånes
Arkivförbund, och Maria Larsson Östergren, Landsarkivet i Visby. Ny
revisorsersättare blev Lennart Johansson, Föreningsarkivet Västernorrland
och samtliga i valberedningen omvaldes efter välförrättat värv.
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