Avsiktsförklaring avseende samgående
mellan FALK och FAI
1 Vår gemensamma idé med samgående
Vi vill samla alla som arbetar med informationsförvaltning och arkiv, för att vara en stark röst i
samhällsdebatten för våra frågor. Vi vill vara en tydlig och självklar part för andra att
samverka och samarbeta med. Samgåendet ska ge ett mervärde för alla våra medlemmar
oavsett om de är enskilda medlemmar med olika yrkestillhörighet eller organisationer, med
ett bredare utbud och mer kraft i verksamheten. Vi ska omfatta hela Sverige geografiskt,
såväl städer som landsbygd.

2 Bakgrund
På årsmöte för FAI, 2021-09-03 och på årsmöte för FALK 2021-06-08 gav respektive årsmöte
styrelserna i uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring som tar sikte på ett samgående mellan
föreningarna. Avsiktsförklaringen ska ha som utgångspunkt att de båda föreningarnas
kärnvärden ska bibehållas samtidigt som de möjligheter som identifierats i samtalen mellan
föreningarnas styrelser ska tillvaratas.

3 Våra kärnvärden
FAI är en förening för alla som arbetar med, eller är intresserade av, arkiv-och
informationsförvaltning oavsett sektor eller yrke. Höstkonferensen, temadagar och
arkivcaféer är viktiga delar i verksamheten liksom utbildningar, mentorsverksamhet,
stipendie- och prisutdelning. FAI är en av ägarna till tidskriften Arkiv och publicerar även
Arkiv, Samhälle och Forskning. FAI är betalande medlem i standardiseringsarbetet om
informationsförvaltning (SIS-TK 546) och International Council on Archives (ICA-SPA).
FALK är en förening för arkivarier, främst inom kommun-och regionsektorn. Det är viktigt att
verka i hela landet och att vara ett särskilt stöd till de som är ensamma inom sin organisation
i sin roll. Vårkonferensen, där värdskapet är ambulerande över landet, är en viktig del i
verksamheten tillsammans med seminarier och stipendieutdelning. FALK är en av ägarna till
tidskriften Arkiv.
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4 Vår gemensamma vision
Vi är en samlad röst i Sverige för alla som arbetar med, eller är intresserade av, arkiv- och
informationsförvaltning.
Vi erbjuder våra medlemmar möjlighet att föra dialog (nätverka, inhämta kunskap, ge
möjlighet till lärande och utveckling) på längden, bredden och djupet i syfte att utvecklas.
Vi arbetar för att professionen ska bli starkare och tydligare i relation till omvärlden. Vi är en
naturlig samverkanspart i viktiga frågor, nationellt, internationellt, geografiskt och sektorsvis.
Vi har ett tätt och löpande utbyte mellan styrelsen och medlemmarna i olika forum (se
idéskiss nedan).

5 Mål med samgåendet
Vi vill skapa mervärde till våra medlemmar genom att vi går samman och blir en större
förening. Exempel på mervärden är fler aktiviteter under året, på fler platser i landet. Vi vill
kunna täcka såväl aktuella teman som möjligheten att kunna träffas geografiskt. Vi vill arbeta
mer systematiskt med utbildning och utveckla ett program för vidareutbildning och lärande
på området, utveckla samarbeten med universitet/högskolor som bedriver arkivvetenskaplig
utbildning och andra utbildningsaktörer. Vi vill också bredda och utveckla
mentorsprogrammet.
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Tillsammans vill vi få mer kraft till att arbeta med digitala kanaler som webbplats,
nyhetsbrev, sociala medier etc. Vi vill höja kvalitén på dessa kanaler och även öka frekvens,
närvaro och synlighet. Vi ser också ett behov av att utveckla föreningens kanaler för
dokumentation, genomföra digitala möten, konferenser och kurser. Vi vill stärka möjligheten
till nätverkande och göra det lättare att hitta varandra genom tex en oberoende digital
plattform för nätverkande, ett ”arkivariernas Tinder”.
Tillsammans vill vi vara en starkare röst i samhället kring våra frågor och vara den självklara
remissinstansen kring nya lagar, regler och standarder på området. Vi vill samarbeta med
andra organisationer och föreningar inom relevanta områden. Vi vill också ha större
möjligheter att arbeta med kampanjer av olika slag för att öka medvetandet (awareness) för
arkiv och informationsförvaltning och synas mer i media. Vi vill också utveckla samverkan
nationellt och internationellt (SASS, ICA, etc.).
Exempel på kommunikationsvägar:
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6 Processen för samgående i översikt
●

Öppet medlemsmöte via webben för dialog kring samgåendet i april 2022.

●

Beslut om avsiktsförklaring i respektive förenings årsmöte under maj och juni 2022.

●

Beslutsunderlag i form av förlag på organisation, nya stadgar och en handlingsplan
arbetas fram.

●

Beslut om eventuellt samgående på extra årsmöte vintern 2022/2023 samt
efterföljande ordinarie årsmöten 2023.

●

Process för att starta upp vår nya organisation.

7 Avbryta processen
Respektive förening beslutar var för sig om de vill fortsätta processen.

Undertecknande av avsiktsförklaring
(behöriga firmatecknare)

Datum: …………………………………………

Datum: …………………………………………

Plats:...............................................

Plats:...............................................

Organisation:

Organisation:

…………………………………………………

………………………………………………….

Underskrift

Underskrift

…………………………………………………..

………………………………………………….

XYZ

XYZ
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