
 

  

 

Välkommen till temadag 
 
Tid  Torsdag 28 mars 2019  
Plats  Moderna Museet i Stockholm, Skeppsholmen  
Pris  2 200 kronor, medlem (ej medlem 3 200 kr) i priset 

ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe 
(möjlighet finns till guidad visning – begränsat antal) 

Rabatt Gå två betala för en  
 
Anmälan  
Mejla till info@fai.nu eller anmäl dig via vår webbplats 
www.fai.nu  
Senast den 14 mars 2019  
Kom ihåg att avanmäla dig om du inte kan komma! 
Med reservation för ändringar i programmet. 
 
 
 
Föreningen för arkiv och informationsförvaltning 
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26 120 30 Stockholm 
08-121 60 61 42, info@fai.nu, www.fai.nu 
 

Välkommen till Föreningen för arkiv och 
informationsförvaltnings temadag 
Format vid bevarande samt efterföljande 
årsmöte 
 
Tid  Torsdag 28 mars 2019 
Plats  Moderna Museet i Stockholm, Skeppsholmen 
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PRO GRA M  
 
09.00–09.30 
Registrering och kaffe 
 
09.40–10.20* 
Benjamin Yousefi. Vad gör ett format arkivbeständigt?  
 
10.30-11.00  
Mattias Johansson & Elin Jonsson. Det viktigaste kring PDF/A  
 
11.10-11.50 
Göran Samuelsson & Karl Olsson. Spatiala format, CAD/BIM, GIS 
 
12.00–13.00 
Lunch 
 
13.00–13.50 
Roger Fagerud. Om e-underskrifter på dokument och bevarande. 
 
14.00–14.50 
David Suomalainen. E-underskrifter på fastighetsavtal. 
 
15.00–15.30 
Kaffe och tårta 
 
15.30–16.20* 
Håkan Malmberg, Joakim Andersson och Douglas Gustafsson. 
Hur bevarar man ljud och rörlig bild? 
 
16.30–17.20 
Andreas Segerberg. Webbarkivering i praktiken. 
 

DA GENS T EM A  
 

Hur ska man tänka kring format för bevarande? Rätt format för 
rätt information. I fokus är frågor om: 

• Vad är arkivbeständighet? 

• Vad är materiel och metoder (format)? 

• Vad är ursprungligt skick? 

• Vad är funktionellt skick? 

• Vad som händer när en allmän handling inte är 
arkivbeständig? 

 
Förkunskaper 
För att kunna tillgodogöra sig föredragen krävs det ett visst mått 
av förkunskaper.  
 
Museiupplevelse 
* I anslutning till temadagen finns möjligheter att delta i en guidad 
visning av museet (museiupplevelse) vid ett par tillfällen dels på 
förmiddagen kl. 10.00 och dels på eftermiddagen kl. 15.30. 
 
Årsmöte 
Temadagen avslutas 17.30 med årsmöte i föreningen FAI enligt 
särskild kallelse. 
 
 

  


