Januari 2013

Välkommen till ett nytt år med Arkivrådet AAS!
Arkivrådet AAS har idag ca 550 medlemmar, vilket gör oss till en av landets större arkivföreningar. Vi
är glada över intresset för föreningens verksamhet.
Under det senaste året har Arkivrådet AAS bland annat:
 Medverkat i tidskriftsföreningen och utgivningen av 4 nummer av Tidningen Arkiv
 Startat upp nätverket Forum iFörvaltning och genomfört en första nätverksträff
 Genomfört en gemensam jubileumskonferens med Svenska arkivsamfundet för att fira deras
60 årsjubileum och vårt 30-årsjubileum. Konferensen omfattade även årsmötet och
festmiddag.
 Genomfört konferensen Till säker källa – Från säker källa 23-24 oktober
 Förvaltat Leif Paulsens Stipendiefond och bland annat delat ut 4 resestipendier
 Medverkat i organisationskommittén AVEC 2013
Under våren 2013 arrangeras arkivveckan som äger rum i Västerås 14-16 maj. Program och
bokningsformulär finns på www.arkivveckan.se. Under arkivveckan kommer föreningens årsmöte att
äga rum 15 maj. Observera att deltagaravgiften är lägre vid anmälan före 16 februari. Inom ramen för
nätverket Forum iFörvaltning planeras två nätverksträffar. Till hösten planerar vi en konferens 23-24
oktober i Stockholm (Moderator Lennart Ploom). Använd vår webbplats för att tycka till om
aktiviteter eller uppdatera dina adressuppgifter. För att få föreningens e-postutskick behöver du
anmäla din e-postadress.
Under de två senaste åren har styrelserna för Arkivrådet AAS och Svenska arkivsamfundet fört en
dialog om ökad samverkan och ett eventuellt samgående. Detta arbete kommer att fortsätta under
2013, och vi planerar att presentera våra tankar under arkivveckan. Vad tycker du som medlem om
tanken på ett samgående? Vilka hjärtefrågor och verksamheter är viktiga att inte tappa vid en eventuell
sammanslagning – och vad borde en gemensam storförening satsa mer på? Passa på att prata med
styrelsemedlemmar i samband med någon av våra arrangemang eller skicka dina synpunkter via
info@arkivradet.se!
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@tam-arkiv.se).
Jag vill tacka dig för att du är medlem i Arkivrådet AAS och hoppas vi får tillfälle att mötas under
2013.

På styrelsens vägnar

Katarina Ekelöf
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