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Norsk Arkiuråds genera lforsa ml ing

8. april ZOL?

Oslo Kongressenter

Generalforsamlingen ble åpnet av Anja Jergel Vestvold, styreleder i Norsk Arkivråd.

1. Godkiennelse av stemmeberettigede
Det ble registrert 29 stem meberettigede til genera lforsa m lin gen.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
lnnkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.

3. Vatrg as msteleder sg referenter og underskriuere av protokoll
Andrd Neergaard ble valgt til mØteleder.

Astrid Neumann og Susannah Thorbjørnsen, Norsk Arkivråds sekretariat, ble valgt til
referenter og tellekorps.

Elisabet Lønset Flemmen, Møre- og Romsdalfylkeskommune, og Emilie Korsvold, Norsk
Helsenett, ble valgt til å signere protokollen.

4. Landsstyrets årsmelding
Årsmeldingen ble fremlagt av Jorunn Bødtker og Patric Emilsson.
Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

5. Landsstyrets regnskap og revisionsberetning
Regnskap og revisjonsberetning ble lagt frem av Anja Jergel Vestvold.
Generalforsamlingen hadde ingen merknader til regnskapet.
Godkjenning av regnskapet og ansvarsfrihet for landsstyret ble enstemmig vedtatt.
Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.



5. lnnkomne forslag
Det forelå forslag til tre endringer av vedtektene, fremmet av landsstyret.

Ll Forslag om endring i ordlyden i Norsk Arkivråds formål - lagt frem av Liv Heidi
Siljebråten.
Det kom ingen kommentarer eller innspill fra generalforsamlingen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Nytt formål:
Norsk Arkivråd skalvære en uovhengig og londsdekkende interesseorgonisasjon for
doku m e nta sj onsfo rv altni ng og orkiv.

Norsk Arkivråd skalfremme profesjonellstyring av virksomhetsdokumentosjon og
langsiktig informasjonsforualtning, og oktivt bidra i utviklingen ov
d oku m e ntosjonsforvoltni ng og a rkiv.

Norsk Arkivråd skal spre kunnskap om, og utvikle, medlemmenes kompetanse gjennom
i nform asjon og op plæ ri ng.

2l Forslag om endring i sammensetning i kursutvolget og seminarvolget - lagt frem av
Agnieszka Dylewska.
Det kom ingen kommentarer eller innspill fra generalforsamlingen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Nytt punkt 3 ivedtektene, generalforsamling avsnitt 14 og 15:
Generolforsamlingen 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 ov
medlemmene. To av medlemmene velges som vara for leder (i prioritert rekkefølge).
Leder møter i landsstyret.

Generølforsomlingen velger et seminsrutvalg bestående ov leder og fire medlemmer. Alle
velges for to år, men slik qt detfor å sikre kontinuiteten i uhralget aldri er full utskifting av
medlemmene. To øv medlemmene velges som varo for leder {i prioritert rekkefølge).
Leder møter i londsstyret.

3l Forstog om endring i møterett for landsstyrets voroer- lagt fram av Martin Schjølberg-
Henriksen.
Det kom ingen kommentarer eller innspillfra generalforsamlingen.



Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Nytt punkt 5 ivedtektene, landsssret, avsnitt 4 og 5:
Varamedlemffier:
. Nestleder er varo far leder
o To upersonlige varamedlemmer for de fire veruene nestleder, oppfØlgingsansvorlige

for synlighet og internosjonalt arbeid og oppfølgingsonsvarlig for regionene
De upersonlige voraene til landsstyret har møte- og talerett

o To medlemmer av kursutvalget i prioritet for leder av kursutvolget
o To medlemmer av seminarutvolget i prioritet for leder av seminarutvalget
. To medlemmer av redøksjonsutvolget i prioritet for redol<tør av "Arkivråd
Disse varoene møter kun ved forfoll

7. Strategi 2Ot9-2O21
Landsstyrets forslag til strategi ble fremlagt av Anja Jergel Vestvold og Martin Schjølberg -
Henriksen.

Geir Magnus Walderhaug hadde to spørsmål til strategipunkt 4 Systematisk følge opp
Arkiv I ov utv a I g ets ra p p o rt.
Den en var spørsmål om ordlyden - er det en rapport? Geir foreslo at benevnelsen skulle
endres til utredning og lovforslog. Getr stilte også spørsmål om hvorfor ikke også oppfølging
av Forvaltningslovutvalgets utredning var tatt med i strategipunktet.

Ola Langnes-Øyen hadde kommentar til strategipunkt 5 Bidra til utvikling på
arkivdanningsfeltet. ola foreslo at det i tillegg til arkivdanning burde stå
d oku m e nto sj onsf orv oltn i n g.

Landsstyret sluttet seg til to av endringsforslagene og fremmet nytt forslag om at
strategipunkt 4
Systematisk følge opp Arkivlovutvolgets rappart.
endres til
Systematisk følge opp Arkivlovutvalgets utredning og lovforslag

og strategipunkt 5

Bidra til utvikling på orkivdanningsfeltet
endres til
B i d ro t i I utvi kl i ng p å doku m e ntasj a nsf orv a lt n i n gs- og o rkiv d a n n i n gsf eltet

Landsstyret Ønsket å være spisse i strategien og ønsket derfor at strategipunkt 4 kun skulle
omfatte Arkivlovutvalget. Landsstyret foreslo at oppfølging av Forvaltningslovutvalgets
utredning i stede skulle tas inn i som et eget handlingspunkt under strategipunkt f. i
handlingsplanen for 2019.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig det nye forslaget.



8. Handlingsplan for 2019
Landsstyrets forslag til handlingsplan ble fremlagt av Anja JergelVestvold og Martin
Schjøl berg-Hen riksen.

Det nye punktet om oppf6lging av Forvaltningslovutvalgets utredning ble tatt inn som et
ha n d I i n gspu n kt for landsstyret under første strategip unkt:
Londsstyret skalfølge opp Forvoltningslovutvolgets utredning og lovforslag
Det ble votert over handlingspunktene til første strategipunkt og disse ble enstemmig
vedtatt.

Det var ingen kommentarer til resten av handlingsplanen, og handlingspunktene under
strategipunktene 2 - 5 ble enstemmig vedtatt.

9. Fastsette årskontingent
Det forelå ingen forslag om økning av kontingenten.

10. Budsjett
Landsstyrets forslag til budsjett ble fremlagt av Anja Jergel Vestvold.
Budsjettforslaget ble enstemmig vedtatt.

11. Valg
Lone Tudborg Lakhan fra Finanstilsynet, og valgkomiteens koordinator la frem komiteens
innstilling.

Det forelå ingen andre forslag. Valgene ble foretatt ved akklamasjon.

Disse ble valgt:
[andsstyret
Leder: Anja JergelVestvold, Sopra Steria (lkke på valg)
Nestleder: Vilde Ronge, Norsk helsenett {Gjenvalg, 2 år}
Oppfølgingsansvarlig - regionene: Patric Emilsson, Norges forskningsråd {lkke på valg)
Op pfølgin gsansvarlig - arkivpol itisk arbeid, internasjona I konta kt:
Martin Schjølberg -Henriksen, lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet {lMDl) (lkke på valg)
Oppfølgingsansvarlig- arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:
Liv Heidi §iljebråten, Politidirektoratet {Gjenvalg, 2 år}
Kursansvarlig: Agnieszka Dylewska, Oslo Kemnerkontor (lkke på valg)
Seminaransvarlig: Jorun n Bødtker, Finansdepartementet (Gjenvalg, 2 år)
Redaktør: Maria Rytterager, Justis- og beredskapsdepartementet (Gjenvalg, 2 år)
Vara:
1.vara: JillSkjøndal Grefsrud, Undervisningsbygg Oslo KF (lkke på valg)
2. vara: Silje Bjørnsrud, Undervisningsbygg Oslo KF {Gjenvalg, 2 år)

Regionene:



Region Nord:
Leder: Anita Dahlberg, UiT Norges arktiske universitet (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Lisbeth Gavin, Arkiv i Nordland, Nordland fylkeskommune {lkke på valg)
Medl.: Jon Magnus Habbestad, Tromsø kommune {Gjenvalg 2 år)
Medl.: Lill HeidiSteen, UiT Norges arktiske universitet (lkke på valg)

Resion Midt-Norge:
Leder: Anita Engan, Domstoladministrasjonen {lkke på valg
Medl.: Kari Myhre, Byarkivet iTrondheim (lkke på valg)
Medl.: Hallgeir Melland, Skaun kommune (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Kadri-Liis Wist, Unit (Ny, 2 år)

Region Vest:
Leder.: Trude Fjæran Tveit, Helseklage (Gjenvalg, 2 år)
Medl.: Kjersti M. Raum Johansen, Haukeland universitetssjukehus / Helse Bergen HF
(Gjenvalg 2 år)
Medl.: Ove Sund, Fylkesmannen i Hordaland, {lkke på valg}
Medl.: Henriette Olsen, Høgskulen på Vestlandet (lkke på valg)

Region Sør:

Leder: Christer Birkeland, Lyngdatkommune {Gjenvalg 2 år)
Medl.: Olaug Sindland, Kvinesdal kommune (lkke på valg)
Medl.: June Jahnsen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (lkke på valg)
Medl.: Berit Elisabeth Berg Kristiansand kornmune (Ny, 2 år)

Resion Øst:
Leder: Kristin Sørby, Oslo byarkiv {Gjenvalg 2 år)
Medl.: Geir Walderhaug Universitetet i Oslo (lkke på valg)
Medl.: Ellen Margrethe Pihl Konstad, DNV-GL (lkke på valg)
Medl.: Tove Faye-Lund, Tolldirektoratet {Ny, 2 år)

Kursutvalg:
Leder: Agnieszka Dylewska, Oslo kommune, Kemnerkontor, (lkke på valg) (Se landsstyret)
Medl.: {1. vara}: Andr6 Neergaard, Norges Bank {Gjenvalg 2 år)
Medl.: (2. vara): Brit Antonsen Nerland, Oslo kommune Sykehjemsetaten (lkke på valg)
Medl.: Geir Magnus Walderhaug, Universitetet iOslo (Ny, 2 år)
Medl.: Lise Storfjord, Forsvarets forskningsinstitutt (Ny, 2 år)

Seminarutvalg:
Leder: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet {Gjenvalg, 2 år) {5e landsstyret)
Med l. : ( l.vara :) Ola Langne s-Øyen, Utdanningsdirektoratet ( I kke på valg)
Med!.: (2. vara): Berit Johnsen, Norges Bondelag {lkke på valg)
Medl.: lngeborg Svenseid, Norsk Filminstitutt {Ny, 2 år}
Medl.: )Ørgen Hobbel, Lånekassen (Ny, 2 år)

Redaksjon:



Redaktør: Maria Rytterager, Justis- og beredskapsdepartementet (Gjenvalg, 2 år) (Se

landsstyret)
Redaksjonsmedlemmer:
Medl.: (l.vara): SiriMæhlum, Oslo byarkiv (lkke på valg)
Medl.: (2. vara): Anita Haugen Lie, IKA Hordaland {lkke på valg)
Medl.: Susann Svendsen, Asta (Ny, 2 år)
Medl.: Siri Faye-Lund, Arkiwerket {Ny, 2 år}

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi landss§ret fullmakt til å finne to ny
medlemmer til valgkomiteen.
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