April 2013

Uppladdning inför Arkivveckan!
Vi är många som går och längtar efter Arkivveckan som äntligen blir av i Västerås 14-16 maj! Sista
anmälningsdag är 20 april, så ännu har du tid att anmäla dig. Information, program och bokning finns
på www.arkivveckan.se. Arkivrådet AAS, som är medarrangör av konferensen, kommer ha ett bord
i utställningsytan. Kom gärna dit och få information om årets arrangemang, diskutera framtida
verksamhet etc! Vi kommer även ha årsmöte på Arkivveckan, närmare bestämt 15 maj. Kallelse till
årsmötet finns med i detta utskick. Verksamhetsberättelse (årsredovisning) kommer att finnas på
föreningens webbplats www.arkivradet.se veckan innan årsmötet.
En av de viktigare årsmötesfrågorna är ett framtida samgående med Arkivsamfundet. Frågan har
diskuterats på styrelsenivå under några år, och nu har vi kommit så långt att vi vill be er medlemmar
om ett inriktningsbeslut kring sammanslagning av de två föreningarna. I detta utskick hittar du
styrelsens förslag till årsmötesbeslut och en beskrivning av vad en gemensam förening kan ha för
vision och verksamhet. Jag hoppas att du tar dig tid att läsa igenom detta! Har du frågor eller
synpunkter får du gärna höra av dig på info@arkivradet.se eller komma till vårt bord på
Arkivveckan. Under Arkivveckan kommer jubileumsboken, Arkivrådet AAS – Trettio år, att delas ut till
medlemmarna. Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften? Kontakta föreningens kansli
info@arkivradet.se för medlemsfrågor.
Parallellt pågår för fullt planeringen inför höstens konferens, vilken i år samarrangeras med
Arkivsamfundet. Datum för konferensen är 23-24 oktober i Stockholm. Årets tema är Den nya
Öppenheten – en konferens om öppenhet och sekretess, öppen data och allmän handling, öppet
kulturarv och samhällsglömska. En nyhet för i år är att prisutdelningen för Årets registrator kommer
ske på konferensen. Konferensen vänder sig liksom föregående år till dig som arbetar med
informationsförvaltning, som registrator, arkivarie, verksamhetsutvecklare, it-strateg,
informationsarkitekt, systemutvecklare, systemförvaltare, verksamhetsansvarig, kravställare m.fl. En
uppskattad repris är även moderator Lennart Ploom!

På styrelsens vägnar
Katarina Ekelöf
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