Välkommen till Arkivrådet AAS och Svenska
Arkivsamfundets temadag med årsmöten!
Tid
Plats

Torsdagen den 6 mars 2014, klockan 9.30
Postmuseum (lokal Brevlådan), Lilla Nygatan 6,
i Stockholm

Anmälan
Deltagande i temadag inklusive lunch och gravöl kostar 1 200 kr
för medlem i AAS eller Arkivsamfundet, 1 900 kr för övriga.
Kostnaden faktureras.

Temadag
med årsmöten

Anmälan görs på AAS webbplats, www.arkivradet.se
senast den 3 mars.
Frågor besvaras av Katarina Ekelöf, katarina.ekelof@arkivradet.se
eller Lars Lundqvist, lars.lundqvist@dokonria.se.

Nya perspektiv på
kartläggning och klassning
av information

Föreningen för arkiv och informationsförvaltning,
Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet
bjuder in till temadag i Stockholm
torsdagen den 6 mars 2014.

Dagens tema

Program
09.30-10.30

Årsmöten Svenska Arkivsamfundet och
Arkivrådet AAS – med beslut som bekräftar
samgåendet
Se separata kallelser

10.30-10.45
10.45-11.30

Välkomstord
Vilka funktioner och roller behöver
involveras vid kartläggning av information?
Aleksandra Palmqvist, senior consultant hos Ekelöw

11.30-12.30

Lunch

12.30-13.15

Vad innebär klassning av information?
Aleksandra Palmqvist, senior consultant hos Ekelöw

13.30-14.15

Exempel på ett gott samarbete mellan
arkivfunktion och informationssäkerhet
Helena Sääf, arkivarie och Lotta Oscarsson,
säkerhetschef, Riksgälden

14.15-14.45

Kaffe

14.45- 15.30

ISO 26122 Analys av verksamhetsprocesser
för hantering av verksamhetsinformation – nu
i svensk översättning
Karl Sjödin, arkivarie utbildningsförvaltningen i
Stockholms stad

15.45-16.45

17.00-

Årsmöte Föreningen för arkiv och
informationsförvaltning – första årsmötet i
den nya gemensamma föreningen
Gravöl

Temat för dagen är kartläggning och klassning av information. Vi
för ett resonemang om vilka syften som kan tillgodoses med en
processorienterad informationskartläggning, vilka
kartläggningsmetoder som finns och vilka informationsobjekt vi
kartlägger. Kan syften som informationsklassning och
bevarandeklassning samordnas? Skulle ett samarbete i de
aktiviteter som sker i arkivansvarigas och
informationssäkerhetsansvarigas regi ge en kvalitetshöjande effekt?
Finns det nya perspektiv på dokumenthanteringsplanen?
Huvudtalare på temadagen är Aleksandra Palmqvist. Aleksandra har
flerårig erfarenhet av strategiskt och operativt arbete med
informationssäkerhet och informationshantering hos organisationer
inom myndighetsvärlden och den privata sektorn. Vi får även ta del
av ett exempel från Riksgälden och rapport från Stockholms stads
deltagare i SIS arbetsgrupp för översättning av ISO 26122 – analys
av verksamhetsprocesser för hantering av verksamhetsinformation.
I samband med temadagen hålls årsmöten för Arkivrådet AAS och
Svenska Arkivsamfundet. Det är nu beslutet om samgående ska
bekräftas. Temadagen avslutas med den nya föreningens första
årsmöte. Vi bjuder även på ett gravöl som markerar ett avslut av
de gamla föreningarna.

