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Verksamhetsplan	  och	  budget	  2015	  
	  
Verksamhetens	  inriktning	  2015	  ska	  spegla	  såväl	  det	  nationella	  kulturarvet	  som	  modern	  
informationshantering.	  Föreningen	  vill	  under	  året	  arbeta	  med	  såväl	  utåtriktade	  aktiviteter	  som	  att	  
stärka	  föreningsstrukturen	  och	  basverksamheten.	  Vi	  vill	  hjälpa	  medlemmarna	  att	  utvecklas	  inom	  
professionen	  och	  vara	  med  och	  utveckla	  branschen	  genom	  att	  vara	  ett	  språkrör	  mot	  omvärlden.  
	  
Modern	  informationshantering	  och	  det	  nationella	  kulturarvet	  

• Konferensen	  Informationsförvaltning	  2015	  	  
• Temadag	  om	  molntjänster	  
• Temadag	  om	  dataskyddsförordningen	  
• 3-‐4	  medlemscaféer	  i	  anslutning	  till	  minnesinstitutioner	  

Utåtriktade	  verksamheter	  och	  samverkan	  
• Dialog	  och	  samverkan	  med	  närliggande	  organisationer	  som	  FALK,	  NLA	  och	  DIK	  
• Medverka	  i	  planeringen	  av	  arkivveckan	  2017	  (SASS)	  
• Stödja	  Arkivens	  dag	  (Svenska	  Arkiv	  i	  Samverkan	  för	  Synlighet	  -‐	  SASS)	  
• Medverka	  i	  juryn	  för	  Årets	  Arkiv	  (DIK)	  
• Medlemskap	  i	  ICA-‐SPA	  (International	  Council	  on	  Archives	  –	  Section	  of	  Professional	  

Associations)	  
• Medverka	  i	  Föreningen	  Svensk	  Arkivtidskrift	  (Tidskriften	  Arkiv)	  
• Medverka	  i	  Forum	  iFörvaltning	  (nätverksträffar	  och	  utbildningsdagar)	  
• Debattartikel	  och	  remissvar	  
• Ta	  fram	  1-‐2	  profilprodukter	  och	  medlemskampanjer	  

Stärka	  föreningsstrukturen	  och	  basverksamheten	  
• Intressentmöte	  för	  tidskriften	  arkiv,	  samhälle	  och	  forskning	  samt	  läsundersökning	  i	  

samband	  med	  kommande	  nummer	  
• Nystart	  av	  mentorprogrammet	  2015/16	  (ansökningsperiod	  15	  mars	  –	  15	  april)	  
• Nystart	  av	  stipendieutdelning	  med	  teman	  (ansökan	  1	  sept	  2015	  samt	  1	  mars	  2016)	  
• Ny	  arbetsgrupp	  för	  att	  ta	  fram	  utbildningsprogram	  
• Placeringsplan	  för	  föreningens	  finansiella	  tillgångar	  

Teman	  för	  stipendieutdelning	  2015/16	  
Tema	  1:	  Omvärldsbevakning	  	  
Vad	  kan	  vi	  hämta	  hem	  från	  andra	  länder	  och	  vad	  kan	  vi	  dela	  med	  oss?	  Resestipendium	  för	  att	  både	  
skriva	  PM	  och	  medverka	  på	  en	  internationell	  konferens.	  	  
	  
Tema	  2:	  Makt	  	  
Vilken	  makt	  har	  vi	  över	  historieskrivningen?	  Hur	  ska	  vi	  ta	  upp	  de	  marginaliserade	  gruppernas	  
historia	  genom	  informationsvärdering	  och	  arkiv?	  
	  
Tema	  3:	  Information	  som	  inventarier	  
Corporate	  assets.	  Man	  tar	  upp	  inventarier	  i	  sin	  bokföring	  men	  inte	  sina	  informationstillgångar.	  Hur	  
mycket	  är	  ett	  kundregister	  värt?	  	  
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Budget	  i	  sammandrag	  	  
Typ	  av	  resultatenhet	  	   Intäkter	  	   Kostnader	  	  
Medlemsadministration	  	   	  	  	  300	  000	  	   	  	  30	  000	  	  
Arrangemang	  	   	  	  	  665	  000	  	   513	  000	  	  
Kommunikation	  	   	  	  	  	  	  65	  000	   185	  000	  	  
Föreningsadministration	  	   -‐	  	   207	  000	  	  
Föreningsavgifter	  	   -‐	  	   	  	  35	  000	  	  
Mentorprogram	  	   -‐	  	   	  	  30	  000	  	  
Uppdrag	  till	  medlemmar	  	   -‐	  	   	  	  50	  000	  
Kapital	  	   	  	  	  	  	  20	  000	  	   -‐	  	  
Summa:	  	   1	  050	  000	  	   1	  050	  000	  	  
	  


