
 
 
 

Norsk Arkivråds generalforsamling 8. april 2019 

 

Forslag om endring i sammensetning i kursutvalget og seminarutvalget 
 – lagt frem av landsstyret  
 
 
BAKGRUNN og FORSLAG 
Blant Norsk Arkivråds viktigste oppgaver er å ha et godt kurs- og seminartilbud til medlemmene. For 

å bli i bedre stand til å løse disse oppgavene og øke aktiviteten ønsker landsstyret å foreslå endringer 

i kursutvalget og seminarutvalget. 

 

Det er viktig at Norsk Arkivråd har et godt kurs- og seminartilbud. Det er et stort behov for slike 

opplæringstilbud. Dessuten er Norsk Arkivråds eksistens og virksomhet helt avhengig av at vi har 

gode inntekter fra kurs og seminarer.   

 

Det er svært arbeidskrevende verv å sitte i kursutvalget og seminarutvalget. Det er behov for stadig 

utvikling av de kursene som allerede står på kursprogrammet, og samtidig må det hele tiden utvikles 

nye kurs for å ha tilbud som er faglig oppdatert og aktuelt for medlemmene. Vårt fagfelt utvikler seg 

raskt og det kreves en stor oppdatering av NAs kurs- og seminarportefølje for at vi skal kunne gi 

medlemmene tilbud om den kompetansehevingen de har behov for. I tillegg skal alle kursinstruktører 

følges opp, blant annet ved årlige lærerseminarer. Slik det er i dag har ikke utvalgenes medlemmer 

kapasitet til å følge opp alt dette på en god nok måte. Kursutvalget er ansvarlige for 12-15 kurs i året, 

og seminarutvalget setter opp 2-3 seminarer hvert år. Med kun fire tillitsvalgte i hvert utvalg er det 

sårbart når medlemmer må melde forfall til møter. Kontinuiteten i arbeidet blir lett svekket og 

dermed tar det lang tid å få ferdigstilt utviklingen av nye kurs og planleggingen av nye seminarer. 

Landsstyret foreslår derfor å utvide antall tillitsvalgte i begge utvalg fra fire til fem. 

 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

For å styrke arbeidet med utvikling av Norsk Arkivrådes kurs og seminarer utvides kursutvalget og 

seminarutvalget med ett medlem i hvert utvalg. 

 

Punkt 3 i dagens vedtekter. Generalforsamling, avsnitt 14 og 15 lyder i dag slik: 

Generalforsamlingen velger et kursutvalg bestående av leder og tre medlemmer. Alle velges 

for to år, men slik at det velges to personer hvert år. To av medlemmene velges som vara for 

leder (i prioritert rekkefølge). Leder møter i landsstyret. 



Generalforsamlingen velger et seminarutvalg bestående av leder og tre medlemmer. Alle 

velges for to år, men slik at det velges to personer hvert år. To av medlemmene velges som 

vara for leder (i prioritert rekkefølge). Leder møter i landsstyret. 

 

Forslag til nye vedtekter: 

Generalforsamlingen velger et kursutvalg bestående av leder og fire medlemmer. Alle velges 

for to år, men slik at det for å sikre kontinuiteten i utvalget aldri er full utskifting av 

medlemmene.. To av medlemmene velges som vara for leder (i prioritert rekkefølge). Leder 

møter i landsstyret. 

Generalforsamlingen velger et seminarutvalg bestående av leder og fire medlemmer. Alle 

velges for to år, men slik at det for å sikre kontinuiteten i utvalget aldri er full utskifting av 

medlemmene. To av medlemmene velges som vara for leder (i prioritert rekkefølge). Leder 

møter i landsstyret. 

 

 

 


