Stockholm mars 2013

Förslag från styrelsen till Arkivrådet AAS årsmöte 15 maj 2013

Förslag till inriktningsbeslut kring sammanslagning
-

-

-

Att tillsammans med Svenska Arkivsamfundet bilda en projektgrupp för att förbereda ett
samgående.
Att föreningens styrelse får i uppgift att utse representanter till denna projektgrupp.
Projektgruppen ska bestå av medlemmar från föreningarna, men styrelserna kan
gemensamt ta in personer med lämplig kompetens eller erfarenhet för projektet.
Att projektgruppen får i uppgift att senast september 2013 ta fram beslutsunderlag om
en eventuell sammanslagning av de två föreningarna enligt alternativ 2 (en ny förening
bildas och de två gamla föreningarna avvecklas).
Att tillsätta en valberedning, bestående av ledamöter från de två föreningarnas
befintliga valberedningar, som tar fram förslag till styrelse för en gemensam ny förening.

Anm. Motsvarande förslag kommer att föreläggas Svenska Arkivsamfundet vid dess årsmöte 15 maj 2013.

1. Motiv till samgående

Styrelserna i de båda föreningarna har en gemensam vision om framtiden och en gemensam
verksamhetsidé. En modern förening måste spegla professionernas förändrade roller i en
ständigt föränderlig värld. Därmed skapas möjligheter att bli en mer aktiv samhällsaktör.
Idag finns två föreningar som arbetar på liknande sätt med ungefär samma mål och
målgrupper. Båda föreningarna ”brottas” med samma återkommande problem, att få ihop
en aktiv styrelse, att få ihop en budget för verksamheten och att erbjuda verksamhet i hela
landet. Kompetens och idéer skulle kunna tas tillvara på ett bättre sätt och onödigt
dubbelarbete skulle kunna undvikas så att mer tid och kraft kan frigöras till arbete med nya
viktiga frågor.

2. Bakgrund och mål
Tanken om en sammanslagen förening är inte ny. Sara Naeslund Lems och Katarina Ekelöf
skrev tillsammans en artikel i tidskriften Arkiv nr 1 2011 – Alla dessa arkivföreningar. Vid
årsmötet 2011 informerades om att föreningarnas styrelser skulle börja träffa varandra.
Representanter från styrelserna i Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet träffades
under hösten 2011 och beslutade att genomföra en gemensam Jubileumskonferens inklusive
årsmöten 2012. Styrelserna för de båda föreningarna har träffats i november, februari och
mars för att skapa en gemensam bild av nuläget och en gemensam vision om framtiden samt
ett underlag till årsmötet. Mellan dessa möten har arbetsgrupper berett olika frågor.

3. Beslutsprocess för samgående

Det finns två alternativa vägar när det handlar om att slå ihop föreningar:
1. Det vanligaste alternativet är att en av föreningarna läggs ner som juridisk person,
oftast den mindre och verksamheten uppgår i den större föreningen.
2. Det andra alternativet är att båda föreningarna läggs ner som juridiska personer och
att en helt ny juridisk person bildas som övertar verksamhet och tillgångar från båda
föreningarna
Styrelsen föreslår alternativ 2. Det ger en ny start med ett nytt gemensamt namn. Vi vill
minimera risken att medlemmarna upplever att den ena föreningen ”sväljer” den andra
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föreningen. Det möjliggör även att vi redan i höst kan kalla alla medlemmarna i föreningarna
till ett konstituerande årsmöte för att starta en ny förening. Därefter kan vi avveckla de
gamla föreningarna och alla tillgångar överförs till den nya föreningen. Den nya styrelsen
måste snart efter bildandet se till så att den nya föreningen får ett bankkonto och
organisationsnummer. Verksamhet kan bedrivas i den nya föreningens namn redan från
årsskiftet 2013/2014.
Bildande av projektgrupp
Projektgruppen rekryteras bland medlemmarna i Svenska Arkivsamfundet och Arkivrådet
AAS. Medlemmarna utses av respektive styrelser. Det är inte nödvändigt att gruppen består
endast av styrelsemedlemmar från Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet, men båda
dessa styrelser bör vara representerade. Gruppen skall vara utsedd senast i juni 2013.
Till denna grupp knyts en referensgrupp.
Gruppens viktigaste uppgift är att förbereda för övergången till en ny förening, då
Svenska Arkivsamfundets och Arkivrådet AAS upphör som juridiska personer. Några punkter
som gruppen bör tänka på är:
- Att ta fram ett förslag till stadgar för den nya föreningen
- Att arbeta med medlemsdialog och kommunikationsplan
- Att ta fram förslag till medlemsavgift för den nya föreningen
- Att säga upp och omförhandla avtal och arbeta med avvecklingsplan
- Att ta fram budget och verksamhetsplan för den nya föreningen
Referensgrupp
Medlemmar i de båda föreningarna inbjuds att medverka i en referensgrupp för den nya
föreningens stadgar mm. Till referensgruppen kommer även representanter från närstående
föreningar att bjudas in.
Tidplan
15 Maj 2013: Den nuvarande styrelsen i Arkivrådet AAS/Svenska Arkivsamfundet lämnar sitt
förslag till inriktningsbeslut på ordinarie årsmöte.
Juni 2013 - september 2013: Projektgruppen utarbetar ett förslag till ny förening som
föreläggs Arkivrådet AAS/Svenska Arkivsamfundet vid ett extra årsmöte i oktober.
23 oktober 2013: Extra årsmöte i Arkivrådet AAS/Svenska Arkivsamfundet vid höstens
gemensamma tvådagars konferens. Beslut om eventuell nedläggning av Arkivrådet
AAS/Svenska Arkivsamfundet.
24 oktober 2013: Konstituerande årsmöte i ny förening vid höstens gemensamma tvådagars
konferens. Den nya föreningens styrelse arbetar på uppdrag av styrelserna i Svenska
Arkivsamfundet och Arkivrådet AAS fram till dess att sammanslagningen är konfirmerad i
februari.
November 2013: Reservtid för eventuellt utestående frågor från extra årsmöte.
Februari 2014: Ordinarie årsmöte i Arkivrådet AAS/Svenska Arkivsamfundet. Beslut om
eventuell nedläggning av Arkivrådet AAS/Svenska Arkivsamfundet (en nedläggning kräver
två årsmötesbeslut varav ett årsmöte måste vara ordinarie). Den nya föreningen håller extra
årsmöte för att kunna hantera utestående frågor.
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