
FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR 2012 
 
 

1. Opplæring og utdanning 

 

 

Landsstyret skal: 

 arrangere generalforsamling 

 utarbeide en utdanningspolitisk profil som forankres i hele organisasjonen og kommunisere 

denne til universitets- og høyskolemiljøene  

 følge opp avtalen med HiO om delfinansiering av professor II og stipendiatstilling 

 avklare avviklingen av Arkivakademiet og sikre videreføring av et tilsvarende 

utdanningstilbud i høyskolesystemet 

 dele ut midler til stipend og utvikling av læremidler 

 vedta kurs- og seminarplan 

 bidra aktivt til å skape faglige forum for f.eks EDU (elektronisk dokumentutveksling),  

Noark 5 og ISO-standarder 

 

 

Regionsutvalgene skal: 

 bistå kursutvalget med å rekruttere nye lærerkrefter fra sin region 

 

 

Kursutvalget skal:  

 fortsette arbeidet med utvikling av nye og eksisterende kurs bl.a med bakgrunn i 

tilbakemeldinger fra medlemmene 

 utrede og teste ut nye opplæringsformer (workshops, video, kollokvie etc.) 

 arrangere lærerseminar og utvikle Norsk Arkivråds lærerstab 

 fortsette arbeidet med kursholderveiledning for samtlige kurs 

 rekruttere kursinstruktører til NAs kursvirksomhet ved utlysning i forskjellige kanaler 

 arrangere faglige seminarer og kurs etter vedtatt kurs- og seminarplan 

 

 

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) 

 jobbe for at arkivdanning og NA skal være synlig i media gjennom debattinnlegg, kronikker, 

pressemeldinger osv 

 videreutvikle nettsider med mer arkivfaglig innhold og dialog 

 produsere arkivfaglige ”hefter”   

 utvikle arkivfaglig markedsføringsmateriell som medlemmer kan bruke i egen virksomhet 

 vurdere om Arkivråd skal publiseres kun elektronisk og om tidligere utgaver skal digitaliseres 

 utarbeide målekriterier og sjekklister for arkivdanning som kan brukes av tilsynsmyndigheter 

ved arkivtilsyn og til egenevaluering innen arkivdanning. 

 arbeide for at Stortinget, fylker og kommuner slutter seg til Universal Declaration on Archives 

i tråd med anbefalingene fra UNESCO, og utvikle ressurspakke for mulig lokal 

lobbyvirksomhet 



 følge opp arkivmeldingen når den kommer 

 

 

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/eller facebook  

 jobbe for at arkivdanning og NA lokalt skal være synlig i media gjennom debattinnlegg, 

kronikker, pressemeldinger, osv 

 

 

Redaksjonsutvalget skal: 

 redigere og utgi fire nummer av Arkivråd 

 sørge for at Arkivråd er dagsaktuelt, og det fremste arkivfaglige magasinet 

 videreutvikle Arkivråds profil og innhold  

 vurdere stoff som kan egne seg for nettsiden 

 

 

Stipend- og læremiddelkomiteen skal: 

 utdele reise- og utdanningsstipend til medlemmene 

 utdele læremiddelstipend innen arkivdanning 

 jobbe for å gjøre ordningen med læremiddelstipend mer kjent 

 

 

 

3. Internasjonalt arbeid 

 

 

Landsstyret skal: 

 fortsette å gi økonomisk støtte til norsk representant  i Section for Archival Education and 

Training 

 følge opp medlemskap og aktivitet i internasjonale og utenlandske arkivorganisasjoner 

 følge opp bistandsgruppens arbeid med bistandsprosjektet i Bangladesh og gjennomføre en 

evaluering 

 lage en plan for hvordan NA skal følge opp bistand og hjelpearbeid 

 

 

4. Organisasjon 

 

 

Landsstyret skal: 

 evaluere de endringer i vedtektene som ble gjort av generalforsamlingen i 2010 om 

sammensetningen av landstyret og regionsutvalg. Disse endringene ble vedtatt med en 

prøvetid på to år. Landsstyret skal også vurdere om nåværende organisasjonsstruktur er 

hensiktsmessig sett opp mot de oppgaver som NA skal arbeide med i årene framover.  

Arbeidet skal presenteres på generalforsamlingen i 2013. 

 

 


