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Två arkivföreningar blir en
Vid höstens konferens tas de första besluten kring samgående med Svenska Arkivsamfundet. Vi går
nu vidare enligt det inriktningsbeslut som togs vid årsmötet i maj. Planen är att så snart det första
beslutet är taget vid det extra årsmötet 23 oktober så bildar vi en ny gemensam förening 24 oktober.
Det är nu vi avgör namnet på den nya föreningen. Tillsammans med detta utskick finns tre
namnförslag som båda styrelserna och projektgruppen ställer sig bakom. Vid det konstituerande
mötet för ny förening kommer vi att välja namn genom en omröstning bland deltagarna. Du kommer
även att få en inblick i den nya föreningens verksamhet.
Det blir två händelserika dagar – du har väl inte glömt att anmäla dig till höstens konferens - sista
anmälningsdag är 18 oktober. Det extra årsmötet är en programpunkt i Svenska
Arkivsamfundets och Arkivrådet AAS konferens ”Den nya öppenheten”. Självklart kan du delta på
det extra årsmötet och det konstituerande mötet för ny förening utan att du deltar på konferensen.
Deltagande i årsmötet är kostnadsfritt och behöver inte föranmälas. Konferensen tar bland annat upp
EU:s nya dataskyddsförordning - Rätten att bli glömd (vilket även väckt en motreaktion ”The Right to
Be Remembered”). Vid konferensen får du även träffa Cia Jarehov som berättar om Statens
servicecenters tjänster inom eArkiv och eDiarium. Peter Krantz tillträdande CIO på KB kommer att
tala om öppen data.
Vi minns Arkivrådet AAS 30 år genom den Jubileumsbok som nu skickas ut till alla medlemmar.
Föreningens arkiv finns sedan flera år samlat hos TAM-arkiv. Nu lägger vi de sista bladen till
föreningens stolta historia.
Programmet för Forum iFörvaltnings nästa nätverksträff den 5 november finns nu på
föreningens webbplats www.arkivradet.se. Rubriken är Standardisering av säkerhet inom
informationsförvaltning.
På styrelsens vägnar
Katarina Ekelöf
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