FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR 2010
1. Utdanning og opplæring
Landsstyret skal:
 arrangere generalforsamling i Trondheim.
 støtte og oppmuntre søkere til stipendiatstillingene ved Høgskolen i Oslo (HiO) ved å tildele
stipend til doktorgradssøknader og ellers å markedsføre og informere om tilbudet.
 følge opp avtalen med HiO om delfinansiering av professor II- og stipendiatstilling.
 vurdere resultatet av arbeidet med å utvikle regionale tilbud ved Arkivakademiet.
 utpeke to representanter til Arkivakademiets styre.
 på vegne av Norsk Arkivråd inngå revidert avtale med Riksarkivaren om drift av
Arkivakademiet.
 tildele midler til stipend og utvikling av læremidler.
Regionsutvalgene skal:
 bidra til å rekruttere nye lærerkrefter i sin region, med grunnlag i kursutvalgets plan.
Kursutvalget skal
 arbeide med å utvikle Norsk Arkivråds kurstilbud
 arrangere lærerseminar og utvikle Norsk Arkivråds lærerstab
 fortsette arbeidet med å utarbeide en plan for kursholderveiledning for samtlige kurs
 fortsette arbeidet med utvikling av nye og eksisterende kurs
Landsstyret og kursutvalget skal arrangere faglige seminarer og kurs etter vedtatt kurs- og seminarplan
for 2010.

2. Synlighet

Landsstyret skal:
 være aktiv som høringsinstans i arkivfaglige saker, også i saker der vi ikke er høringsinstans.
 bygge opp et apparat for å påvirke myndighetene, og gjennom dette etablere kontakt med
Kulturdepartementet og følge opp søknaden om statsstøtte.
 ta initiativ til faste kontaktmøter med Riksarkivaren og ABM-utvikling.
 ta initiativ til samarbeid med KS, faggruppe for arkiv.
 fortsette samarbeidet med LLP.
 ha minst to kronikker inn i dagspressen i løpet av 2010.
 utvikle ny profil for Norsk Arkivråd i 2010.
 utvikle nye nettsider i løpet av våren 2010 mht design, funksjonalitet og innhold.







Sidene skal lanseres innen mai 2010.
følge opp utgivelser av egne publikasjoner i tilknytning til ordningen med støtte til
læremidler.
prioritere verving på lokalt og regionalt plan i tilknytning til kurs og seminarer i regionene, i
tillegg til verving rettet mot konkrete sektorer.
utrede hvorvidt Norsk Arkivråd skal gå over til kun elektronisk distribusjon av kurs- og
seminarinvitasjoner.
utdele reise- og utdanningsstipend til medlemmene.
utarbeide instruks for valgkomiteen i løpet av høsten 2010.
utarbeide beskrivelse av hva ledervervene i organisasjonen innebærer i løpet av høsten 2010.

Regionsutvalgene skal:
 arrangere medlemsmøter med faglig innhold.
 være en ressurs for medlemmene i sin region.
 bidra til nettverksbygging i sin region.
 jobbe aktivt med medlemsverving.
 drive fortløpende kartlegging av sin medlemsmasse.
Redaksjonsutvalget skal:
 redigere og utgi fire nummer av Arkivråd.
 fortsette arbeidet med å legge om Arkivråds profil og innhold.
 sørge for at Arkivråd er dagsaktuelt, og det fremste arkivfaglige tidsskriftet.
Kursutvalget skal:
 etablere et forum med representanter fra privat sektor for å utvikle et målrettet tilbud for
denne sektoren.
Seminarene i 2010 skal legge vekt på aktuelle og innovative problemstillinger som skal danne
møteplasser både faglig og sosialt.
Landsstyret og kursutvalget skal følge opp medlemsverving mot privat sektor.
Regioner, styrer og utvalg skal ta i bruk elektroniske samhandlingsformer.
Norsk Arkivråd skal ha en bevisst miljøprofil, og skal redusere papirbruk og kjøpe co2 kvoter.

3. Internasjonalt arbeid

Landsstyret skal:
 fortsette å gi økonomisk støtte til norsk representant i Section for Archival Education and
Training.
 lage en årlig plan for internasjonal deltakelse.
 vurdere Norsk Arkivråds medlemskap og aktivitet i internasjonale og utenlandske
arkivorganisasjoner.
Bistandsgruppa skal:
 følge opp bistandsprosjektet i Bangladesh og sende representant fra organisasjonen til å holde
kurs og kartlegge forholdene i landet.
 etablere kontakt med Norad i forbindelse med bistandsprosjektet og søke alternative
finansieringsmåter for prosjektet.
Kursutvalget skal:
 arbeide for et norsk miljø rundt ISO 15489 Records Management (dokumentforvaltning).

