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Foreslått av landsstyret. 
 
 
 
 
I 2013 gjorde generalforsamlingen følgende vedtak: 

a. Redaktøren av Arkivråd gis stemmerett i landsstyret. 

b. Dagens kursutvalg deles i to, et kursutvalg og et seminarutvalg, begge med fire medlemmer. 

Leder for kursutvalget og leder for seminarutvalget skal være medlem av landsstyret. 

c. Vervet som oppfølgingsansvarlig for synlighet og internasjonalt arbeid gjøres permanent, og 

utvides med én, slik at det til sammen er to medlemmer av landsstyret som har spesielt 

ansvar for disse arbeidsområdene. 

d. Det opprettes et verv i landsstyret som oppfølgingsansvarlig for regionene. 

Vervet erstatter regionledernes plass i landsstyret. 

e. Regionlederne og oppfølgingsansvarlig for regionene skal 2-4 ganger pr. år samles til 

regionmøte. 

f. Regionutvalgene kan ha inntil fire medlemmer 

g. De vedtatte endringene skal ha en prøvetid på to år. 

 

 

Landsstyret mener at den nye sammensetningen av landsstyret har fungert etter intensjonene. Bl.a. 

har to oppfølgingsansvarlige i landsstyret ført til høyere aktivitet når det gjelder utadrettet arbeid. 

Det har også vært en fordel for både landsstyret og redaktøren at sistnevnte er ordinært medlem av 

landsstyret. Videre mener vi at det har vært en fordel for landsstyret og for regionutvalgene at 

regionleder ikke sitter i landsstyret. Regionleder har kunnet konsentrere seg og regionen, og 

landsstyret fungerer mer som et kollegium der alle er opptatt av felles arbeid. Det har også vært 

enklere å revitalisere regioner med lavt aktivitetsnivå når regionleder ikke trenger å sitte i 

landsstyret. Når det gjelder kurs- og seminarutvalgene, så har ikke endringene umiddelbart ført til 

høyere aktivitet og høyere inntekter, men utvalgene har kunnet utrede og planlegge nye aktiviteter i 

større grad enn tidligere. 

 

Landsstyret forslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

Endringene i vedtektenes pkt. 3, 5, 7, 8, 9 og 10  som ble vedtatt av generalforsamlingen i 2013 med 

en prøvetid på to år, gjøres permanente. 

 

 

http://www.kontoret.no/public.aspx?pageID=70668

