FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR 2011
1. Opplæring og utdanning
Landsstyret skal:
følge opp brukerundersøkelsen.
arrangere generalforsamling i Tromsø.
følge opp kontakten med Arkivfaget på HiO og ha kontakt med andre høgskoler som viser
interesse for faget.
være i dialog med høgskolene for å forbedre tilbudet innen arkivdanning rettet mot privat og
offentlig sektor på alle nivåer.
følge opp avtalen med HiO om delfinansiering av professor II og stipendiatstilling.
avklare Arkivakademiets framtid.
foreslå for Kulturrådet en ordning for arkivutdanning tilsvarende biblioteksutdanning for
kommuner.
utrede og teste ut nye opplæringsformer (e-læring, workshops, video, kollokvie).
tildele midler til stipend og utvikling av læremidler.
Regionsutvalgene skal:
bistå kursutvalget med å rekruttere nye lærerkrefter fra sin region.
Kursutvalget skal:
arbeide med å utvikle Norsk Arkivråds kurstilbud, herunder for privat sektor.
arrangere lærerseminar og utvikle Norsk Arkivråds lærerstab.
fortsette arbeidet med å utarbeide en plan for kursholderveiledning for samtlige kurs.
annonsere etter og rekruttere kursinstruktører til NAs kursvirksomhet.
Landsstyret og kursutvalget skal arrangere faglige seminarer og kurs etter vedtatt kurs- og seminarplan
for 2011.

2. Synlighet
Landsstyret skal:
være aktiv som høringsinstans i arkivfaglige saker, også i saker der vi ikke er høringsinstans.
videreføre arbeidet med å bygge opp et apparat for å påvirke myndighetene på alle nivåer.
følge opp søknaden om statsstøtte overfor Kulturrådet.
ta initiativ til møter om aktuelle saker med arkivfaglige myndigheter og andre
interesseorganisasjoner (KS, faggruppe for arkiv; LLP; Fagforbundet, etc).
være synlig i dagspressen gjennom debattinnlegg, kronikker, pressemeldinger, etc.
videreutvikle nettsider, bl.a. gjennom stillingsannonser.
definisjon på læremidler i forhold til utlysning.
produsere faglige hefter for oppdatering for medlemmer.
utvikle brosjyrer og/eller markedsføringsmateriell som virksomheter kan bruke hos seg.
vurdere om Arkivråd skal publiseres kun elektronisk.
prioritere verving på lokalt og regionalt plan i tilknytning til kurs og seminarer i regionene, i
tillegg til verving rettet mot konkrete sektorer.
lage informasjonstekst om medlemskap rettet mot ulike sektorer, i første omgang de sektorene
vi har et eksisterende kurs- eller seminartilbud til.
utdele reise- og utdanningsstipend til medlemmene.

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.
bidra til nettsidene, regionssidene og nyheter til hovedsiden og facebook.

Redaksjonsutvalget skal:
redigere og utgi fire nummer av Arkivråd.
sørge for at Arkivråd er dagsaktuelt, og det fremste arkivfaglige tidsskriftet.
videreutvikle Arkivråds profil og innhold.
vurdere stoff som kan egne seg for nettsiden.

Kursutvalget skal:
etablere et forum med representanter fra privat sektor for å utvikle et målrettet tilbud for
denne sektoren.
arbeide for et norsk miljø rundt ISO 15489 Records Management (dokumentforvaltning).

Seminarene i 2011 skal legge vekt på aktuelle og innovative problemstillinger som skal danne
møteplasser både faglig og sosialt.
Norsk Arkivråd skal ha en bevisst miljøprofil, og skal redusere papirbruk.

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.

