
Varmt välkommen till Karlskrona
och 2017 års arkivkonferens

För mer information kontakta:

Karlskrona kommunarkiv
0455-303048, kommunarkivet@karlskrona.se

Jan-Eric Bruun
010-4768206, jan-eric.bruun@riksarkivet.se 

Hjärtligt välkommen till Karlskrona!

Karlskrona kommun och Riksarkivet har härmed
nöjet att bjuda in till den årliga arkivkonferensen
torsdagen den 5 oktober och fredagen den 6 oktober. 

Konferensen vänder sig till yrkesverksamma inom
arkiv såsom arkivarier, arkivansvariga, arkivredogörare,
arkivombud, registratorer och handläggare, politiker
inom kommun och landsting samt även andra som är
intresserade av arkivfrågor.

Konferensen hålls på First Hotell Statt i centrala
Karlskrona. Rum finns reserverade på hotellet där även
luncher och kvällsmiddag med underhållning serveras.

Kostnad:
2 dagar med övernattning, inklusive middag     3000 kronor
1 dag, exklusive middag                    1100 kronor 

I konferenskostnaden ingår två luncher, fika, en middag,
kvällsarrangemang samt en aktivitet på torsdagen.
Rum är reserverade den 5-6 oktober och bokas genom
anmälan. Önskar du stanna flera nätter i Karlskrona ordnar
du boende på egen hand.
Skriv vilken dag du avser närvara om du väljer endast en dag.
Uppge specialkost i din anmälan.

Anmäl dig till kommunarkivet@karlskrona.se med namn,
kontaktuppgifter, institution, kommun/verksamhet, organisa-
tionsnummer och fakturaadress med referensnummer.
Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda senast
den 22 september.



Program för arkivkonferens i Karlskrona den 5-6 oktober 2017 
 
Torsdag 5/10

09:00-09:45  Registrering och kaffe på First Hotell Statt Karlskrona.

09:45-10:00  Invigning av konferensen.

10:00-10:30  Introduktion till paneldiskussion, lägesrapport och utmaningar för
                     kommunarkiven i en e-förvaltning. Caspar Almalander, SKL.

10:30-12:00  Paneldiskussion med Sydarkivera, Malmö stad, Landskrona kommun
                     och SKL. Moderator - Marie Johansson.

12:15-13:00  Lunch.

13:00-13:45  Vad händer med de analoga arkiven i framtiden?
                     Cecilia Hägglund, kommunarkivarie Kävlinge.

13:45-14:30  Arkivfunktionernas roll i en digital förvaltning?
                     Bo Johansson, kommunarkivarie Upplands-Väsby.

14:30-15:00  Paus med kaffe.

15:00-16:30  Om ryssen kom - en stadsvandring under jord i centrala Karlskrona.

 

19:00-           Middag med underhållning på hotellet.

Fredag 6/10

08:30-09:15  RA400, Arkivåret 2018.
                     Ulf Andersson, landsarkivarie Göteborgs landsarkiv.

09:15-10:00  Riksarkivet och de kommunala arkiven, nyheter från Riksarkivet,
                     en ny arkivutredning. Håkan Lövblad, Riksarkivet.

10:00-10:30  Paus med kaffe.

10:30-11:15  SKL och de kommunala arkiven. Caspar Almalander, SKL.

11:15-12:00  Nytt från samrådsgruppen. Boel Sjöstrand.

12:00-13:00  Lunch.

13:00-14:00  Paneldiskusson och avslutande frågestund med representanter
                     från Riksarkivet, SKL och samrådsgruppen.
                     Moderator - Suzanne Sandberg från Malmö stadsarkiv.
                     - Vad kommer hända med pappersarkiven?
                     - Arkivfunktionernas roll – nu och i framtiden?
                     - Hur fungerar dagens arkivlagstiftning?

14:00-14:30  Avslutning och kaffe.


