Januari 2012

Välkommen till ett jubileumsår med Arkivrådet AAS!
Under 2012 fyller Arkivrådet AAS 30 år 30 år, vilket vi bland annat ska uppmärksamma med en
jubileumskonferens med tillhörande middag i vår. Jubileumsfirandet kommer att ske i samarbete med
Svenska arkivsamfundet som fyller 60 år. Vi hoppas att många av våra 600 medlemmar kan delta i
denna festlighet! Mer information kommer längre fram.
Under senare år har det vuxit fram tankar om fördjupat samarbete mellan arkivföreningarna i vårt
land. Dessa tankar har under 2011 konkretiserats i en dialog mellan styrelserna för Arkivrådet AAS
och Svenska arkivsamfundet. Detta arbete kommer att fortsätta under 2012. Vad tycker du som
medlem om tanken på ett utökat samarbete? Behöver Sverige en dryg handfull arkivföreningar eller
bör man på sikt sträva efter att slå samman två eller fler föreningar? Använd gärna vår webbplats för
att mejla synpunkter, eller passa på att prata med styrelsemedlemmar i samband med våra
arrangemang.
Under det senaste året har Arkivrådet AAS bland annat:
§ Medverkat i tidskriftsföreningen och utgivningen av 4 nummer av Tidningen Arkiv
§ Genomfört en yrkesminnesinsamling
§ I samarbete med Ability Partner medverkat i konferensen Dokumenthantering och Arkiv i eförvaltningen 2-3 februari
§ Arrangerat ett Studiebesök på Dramatens arkiv i samband med årsmötet 16 maj
§ Genomfört konferensen Strategisk informationshantering 26-27 oktober
§ Tillsammans med SIS tagit initiativ till en startgrupp i syfte att skapa ett samarbetsforum för
standardiseringen inom området ”Forum iFörvaltning”
§ Förvaltat Leif Paulsens Stipendiefond
§ Etablerat en ny webbplats www.arkivradet.se
§ Avvecklat bolaget Arkiv och Dokument i Sverige AB
Hösten 2012 planerar vi en konferens 23-24 oktober i Stockholm. Vi medverkar till utgivningen av
boken Informationsförvaltning – från teori till praktik. Fler aktiviteter är under planering. Använd
vår nya webbplats för att tycka till om aktiviteter eller uppdatera dina adressuppgifter. För att få
föreningens e-postutskick behöver du anmäla din e-postadress.
Gillar du att skriva? Vill du dela med dig av dina yrkesmässiga erfarenheter eller fördjupa dig i något
ämne inom arkivområdet? Tidningen Arkiv tar gärna emot dina texter. Är du intresserad hör av dig till
Anna Cederlöf (e-post: anna.cederlof@braarkiv.se) eller Jim Löfgren (e-post: jim.lofgren@tamarkiv.se).
Jag vill tacka dig för att du är medlem i Arkivrådet AAS och hoppas vi får tillfälle att mötas under
2012.

På styrelsens vägnar

Katarina Ekelöf
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