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Inbjudan



Arkivimpulser!
Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna.

Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett antal impulser i arbetet med  
arkivfrågorna.

Från lärdomsstaden Uppsala drar vi nu vidare genom landet för att stanna upp i Eskilstuna – den stolta  
fristaden. Vi kommer att befinna oss mitt i de gamla industrikvarteren. Några exempel: konferenslokalen  
heter Lokomotivet, vi besöker Rademachersmedjorna och middagen hålls i Munktellmuseet. Historien är  
ständigt närvarande.

Vi är mycket glada över att kunna erbjuda ett brett program. Alltid aktuelle John Chrispinsson kommer att 
hålla föredrag om ”Bilden av arkiven – sanningens tempel eller en terapi för sysslolösa?” Med hjälp av Gertrud 
Åström ska vi ta oss an frågan om arkiv och jämställdhet. Samrådsgruppen rapporterar i sedvanlig ordning  
om det som är aktuellt. Ett antal konkreta frågor kommer att belysas såsom upphandling av inventarier, 
arkiveringsplaner på ett nytt sätt och tillgängliggörande i olika aspekter. Caspar Almalander kommer att rap-
portera om nyheterna kring Riksarkivets projekt e-arkiv och e-diarium. Den gemensamma delen av konfer-
ensen avslutas med ett spännande samtal om arkivyrkets förändring under rubriken Nyfiken på!

Efter avslutningen är vi välkomna till Eskilskällan och Svenskt barnbildarkiv på studiebesök.

Vi ser fram emot att få träffas i Eskilstuna den 8 – 10 maj!

Eva Karlsson
Ordförande i FALK

Välkommen till Eskilstuna – den stolta Fristaden!

Välkommen till en växande stad i västra delen av Stockholm/Mälardalsregionen, till en stad som varken är 
för liten eller för stor. Som är lätt att nå, en timme från huvudstaden. En stad som alltid välkomnat impulser 
utifrån. Kristendomen etablerades tidigt och livländaren Reinhold Rademachers manufakturanläggning som 
byggdes upp på 1650-talet innebar startskottet för Eskilstuna som industristad. Åtskilliga knivar, filar, lås och 
traktorer har sedan dess lämnat Eskilstuna. I takt med att industrin växte sig stark ökade befolkningen och 
med den kom nya impulser och idéer. Under 1980-talet slogs många tillverkningsindustrier ut och Eskilstunas 
befolkning sjönk dramatiskt. En medveten satsning på bättre kommunikationer, högskola och att skapa en 
attraktiv stad vände den negativa trenden. Eskilstuna är nu en av Sveriges mest expansiva kommuner på god 
väg att få över 100 000 invånare!  

Min förhoppning är att ni förutom att få impulser från en givande konferens även ska inspireras av våra arkiv, 
museer och inte minst Tikkle Me – årets musikpristagare i Eskilstuna!

Alf Egnerfors
Kommunfullmäktiges ordförande 



Tisdag 8 maj 
17.30 Guidad tur inkl förtäring på  Rademachersmedjorna och Eskilstuna   
 Stadsmuseum
19.00 Eskilstuna Ölkultur: Guidning och buffé
 
Onsdag 9 maj 
09.00 - 10.00 Registrering, kaffe och utställningsbesök
10.00 Välkommen
 FALKs ordförande Eva Karlsson 
10.15 Information från Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor
 Ulrika Gustafsson
11.00 Rast med frukt och vatten, utställningsbesök
11.20 Vad gäller när man ska upphandla inventarier?
 Eva Sveman
12.00 Lunch och utställningsbesök
13.00 Bilden av arkiven - sanningens tempel eller en terapi för sysslolösa?
 John Chrispinsson
14.00 E-arkiv, e-förvaltningens grundpelare/To e or not to e
 Caspar Almalander
14.30 Kaffepaus och utställningsbesök
15.15 Arkiv och jämställdhet
 Gertrud Åström
16.45 Årsmöte
19.00 Middag på Munktellmuséet. Underhållning med bl a Tikkle Me
 
Torsdag 10 maj 
08.30 Verksamhetsutveckling från ett kundperspektiv
 William Försth
09.15 KA visar vägen i arkiven - En digital Kommungemensam Arkiveringsplan
 Marie Esplund-Lynn, Britt-Marie Olsson
10.00 Kaffepaus och uställningsbesök
10.45 Hur skapa en ingång till arkiv, bibliotek och museer?
 Eskilskällans framväxt och vedermödor
 Nils Mossberg, Cecilia Ahlqvist, Susanne Nickel och Susanne Cassé
11.45 Lunch 
12.45 Nyfiken på - Birgitta tar pulsen på två arkivarier
 Birgitta Torgén
13.30 Avslutning
13.45 Kaffe  
14.00 -15.30 Studiebesök Eskilskällan och Barnbildarkivet

Program



Presentation av föreläsare

Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor

Förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting

Journalist och författare

IT-arkivarie, Eskilstuna stadsarkiv. 2010-2011 ledde Caspar projektet Elektroniskt  
bevarande, ett framgångsrikt samverkansprojekt med 47 deltagande kommuner.  
Sedan hösten 2011 ingår Caspar i projektledningen för Riksarkivets projekt e-arkiv  
och e-diarium och SKL:s projekt Upphandling e-arkiv.

Egen företagare, ordförande i Sveriges Kvinnolobby och tidigare utredare av  
jämställdhetspolitiken

Arkivchef, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Arkivarier, Örebro Stadsarkiv

Stadsarkivarie, Eskilstuna stadsarkiv och chef för Eskilskällan

Arkivarie, Eskilstuna stadsmuseum

Antikvarie, Eskilstuna stadsarkiv. Ansvarig för registrerings- och
digitaliseringscentralen

Antikvarie, Eskilstuna stadsmuseum

Arkivchef, Örebro läns landsting

Ulrika Gustafsson

eva sveman

John Chrispinsson

Caspar almalander

gertrud Åström

William försth

marie esplund-lynn oCh 
Britt-marie olsson

nils mossBerg

CeCilia ahlqvist

susanne niCkel

susanne Cassé

Birgitta torgén



Stadskarta



Konferensfakta

Plats Lokomotivet, Munktellstaden, Eskilstuna

Datum 8-10 maj 2012

Avgift 4 500 kr exkl moms för medlem, 5 000 kr exkl moms för icke medlem
 
Anmälan Anmälan bör vara oss tillhanda senast den 30 mars
 Anmälan är bindande 
 ANMÄL DIG PÅ  www.falkarkiv.se

Bekräftelse Bekräftelse via mail efter anmälningstidens utgång

Betalning Eskilstuna Marknadsföring, Grupp & Konferens fakturerar deltagaravgift 
 och logikostnad

StudieBesök Konferensen avslutas med studiebesök på Eskilskällan alternativt
 Barnbildarkivet. Gör ditt val på anmälningsformuläret
  
Logi Hotellrum är förbokat på nedanstående hotell, centralt belägna med   
 gångavstånd till Lokomotivet i Munktellstaden. 
 Priserna är angivna exkl moms och inkl frukost.
 Gå gärna in på hotellens www-adresser innan du gör ditt hotellval på 
 anmälningsformuläret

 Comfort Hotel Eskilstuna, ca 10 min promenadväg till Lokomotivet
 www.choicehotels.se/comfort/sv/eskilstuna-hotel-comfort-se062-sv
 Enkelrum  1114 kr                    Dubbelrum 1214 kr

 City Hotell, beläget vid Centralstationen, ca 10 min promenadväg till   
 Lokomotivet
 www.cityhotell.se
 Enkelrum 1090 kr                                Dubbelrum 1590 kr

Information Frågor som rör anmälan, ekonomi eller logi besvaras av Elisabeth Hofmann,  
 Eskilstuna Marknadsföring AB, Grupp & Konferens. Telefon 016-710 70 07,  
 e-post elisabeth@marknadsforing.eskilstuna.se

 Information om programmets innehåll lämnas av ordförande Eva Karlsson,  
 telefon 0322-61 61 14, e-post eva.karlsson@alingsas.se
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