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  Innkalling til årsmøte 2012 

  

Dagsorden 
 
1 Åpning/konstituering  

Valg av møteleder 

Forslag til vedtak: Karianne Schmidt Vindenes  

Valg av referent 

Forslag til vedtak: Per Sande 

Valg av protokollunderskrivere 

Forslag til vedtak: 

Godkjenning av innkalling 

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes 

Godkjenning av dagsorden 

Forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes 

 

2 Årsmelding og regnskap 2011 

Årsmelding 

Se vedlegg 1 Årsmelding 2011 

Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes 

Regnskap 

Arkivarer uten grenser hadde ikke omsetning i 2011 og det legges derfor ikke fram noe regnskap 

 

3 Innkomne forslag 

Ingen innkomne forslag fra medlemmene 
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4 Kontingent, budsjett og handlingsplan 

Kontingent 

Kontingent for 2011 var som følger: 

a) Enkeltmedlemskap: kr. 400 pr. år 

b) Institusjonsmedlemskap: kr. 1000 pr. år 

c) Støttemedlemskap: kr. 200 pr. år 

 

Styret foreslår at kontingentsatsene ikke endres for 2012.03.16  

 

Forslag til vedtak: 

Kontingent for 2012 blir som følger: 

a) Enkeltmedlemskap: kr. 400 pr. år 

b) Institusjonsmedlemskap: kr. 1000 pr. år 

c) Støttemedlemskap: kr. 200 pr. år 

 

Budsjett 

Se vedlegg 2 Budsjett 2012 

Forslag til vedtak: Budsjettet blir vedtatt 

 

Handlingsplan 

Se vedlegg 3 Handlingsplan 2012 

Forslag til vedtak: Handlingsplanen blir vedtatt 

 

5 Endring av vedtektene 

Se vedlegg 4 Endring av vedtekter 

Styret foreslår endring av § 5 i vedtektene. Eksisterende tekst er gjengitt i kursiv, utstrekninger 

markerer setninger som foreslås tatt ut og tekst i fet skrift foreslås tatt inn. Det blir også foreslått en 

ny paragraf som blir § 7. 
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Endring av paragraf: 
§5 Årsmøtet:  
Årsmøtet er Arkivarer uten grensers høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av mai. 
Innkalling skal gjøres tilgjengelig for medlemmene 6 uker før årsmøtet. Forslag fra medlemmene skal 
være sendt til styret senest 4 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være tilgjengelig senest 2 uker før 
årsmøtet. Innkalling og sakspapirer blir gjort tilgengelig på organisasjonens nettsider.  
 
Alle medlemmer har tilgang og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer til å være 
observatører med talerett. 
 
Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall stemmer som møter. Vedtak skal treffes med alminnelig flertall 
av de avgitte stemmene. 
 
Årsmøtet skal: 

 Godkjenne innkalling og dagsorden 

 Behandle årsmelding og regnskap 

 Behandle innkomne forslag 

 Fastsette kontingent 

 Vedta budsjett 

 Velge styre og valgkomité 

 Velge styre, valgkomité og revisor 

 Vedta handlingsplan 

 
Ny paragraf: 

§7 Valg:  
Det skal velges leder, nestleder, kasserer, to styremedlemmer og to varamedlemmer. 
Styrerepresentantene velges for to år, med mulighet for gjenvalg. 
 
Det skal velges revisor for ett år. 
 
Det skal velges valgkomite for ett år. Styret legger fram forslag for årsmøtet. Valgkomiteen skal 
ha to medlemmer 
 

 

Forslag til vedtak: Forslag om endring av vedtektene blir vedtatt 

 

6 Valg 

Forslag legges fram under møtet 

  



         Arkivarer uten grenser Norge 
 

 Arkivarer uten Grenser Norge arkivarerutengrenser@gmail.com 

 c/o Riksarkivet arkivarerutengrenser.wordpress.com 

 Postboks 4013 Ullevål Stadion 

 0806 Oslo  4 

Vedlegg 1 Årsmelding 2011 

 

Stiftelsesmøtet ble avholdt på Radisson Blu Hotel i Tromsø 4.mai 2011 i forbindelse med det 5. 

Norske Arkivmøtet. 

For meldingsåret 4.5.2011 til 31.12.2011 har styret bestått av: 

 Leder: Karianne Schmidt Vindenes 

 Nestleder: Eirik Hachvaag Andersen 

 Kasserer: Hege-Brit Randsborg 

 Styremedlem: Cecilie Astrup Bustad 

 Styremedlem: Per Sande 

Varamedlemmer: Heidi Grinde Rinding og Torill Tørlen 

Valgstyre: Linda Holmås og Anne Marit Noraker 

Det ble arrangert 3 styremøter i Arkivarer uten Grenser i 2011. Her har styret arbeidet for å 

følge opp handlingsplanen som ble vedtatt av stiftelsesmøtet. Handlingsplanen har tre 

hovedpunkter: 

Styret skal 1) Fastsette rammer for egen virksomhet i henhold til vedtektene 

  2) Legge til rette for prosjekter 

  3) Synliggjøre Arkivarer uten Grenser Norge 

Stiftelsesmøte 4.5.2011 

86 personer deltok på stiftelsesmøtet for Arkivarer uten Grenser Norge. Disse representerte en 

bred gruppe arkivarer fra arkivverket, kommunearkivinstitusjoner, kommuner, organisasjoner og 

bedrifter. Kontingentsatser ble vedtatt. Handlingsplan, styreverv og andre tillitsverv ble også 

vedtatt uten innsigelser.  

Møte 24.6.2011 

Budsjettet for 2011 ble skissert i fellesskap, og Hege-Brit fikk ansvar for å sette det opp. Styret 

søkte om registrering i enhetsregisteret i Brønnøysund. Søking om oppstartstøtte og arbeid med 

konkrete arkivrelaterte prosjekter ble utsatt frem til formalia var på plass. Inntil videre fokuserer 

styret på de delene av handlingsplanen som omhandler medlemsmasse, organisasjonsbygging og 

synliggjøring.  
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Møte 14.9.2011 

Siden sist hadde Karianne og Heidi holdt foredrag om AuG ved ulike konferanser. Vi hadde fått 

13 medlemmer, og flere besøk på hjemmesidene våre. Presentasjonsmal for AuG var opprettet. 

Eirik hadde involvert seg i Norges arkivbygg-gave til Sør-Sudan. AuG hadde fått innsyn i 

aktuelle dokumenter og oppfølgingsbrev var sendt til UD. Problemer med signaturrett utsatte 

tilgangen til vår egen bankkonto. Styret besluttet å intensivere arbeidet med artikkelskriving, 

samt oppfølging av landkontakter og andre samarbeidspartnere. 

Møte 24.11.2011 

Siden sist hadde vi skrevet 4 artikler; i Arkheion, Arkivråd, Nordisk Arkivnyt og Kjelda. Vi hadde 

også holdt 4 foredrag; 2 under Arkivarforeningens høstseminar, ett ved LLPs privatarkivseminar 

og ett ved Forskningsforeningens fagseminar. Eirik har representert AuG ved Citra-konferansen i 

Toledo, og hatt flere møter angående Sudan-prosjektet. Styret hadde sendt ut e-poster til de 

fleste deltakerne ved stiftelsesmøtet, og dessuten rekruttert flere landkontakter.  

Økonomi 

Da det tok lang tid å få på plass formaliteter knyttet til registrering i Brønnøysund, opprettelse 

av bankkontonummer og signaturrett, har styret besluttet å ikke kreve kontingent for året 2011. 

Det har derfor ikke vært behov for regnskapsføring i inneværende år. 

Medlemmer 

Ved utgangen av 2011 har Arkivarer uten Grenser ca. 40 enkeltmedlemmer og 4 

institusjonsmedlemmer. 

Styret ønsker å takke alle våre støttespillere og samarbeidspartnere for et godt år. 

 

Trondheim 30/12-2011 for styret 

 

Eirik H. Andersen 
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Vedlegg 2 Budsjett 2012 

 

 

INNTEKTER 

Støtte 

Kontingent 

 Vanlige mdl. 50 à 400 

 Støttemdl.   50 à 200 

 Institusjoner 20 à 1000 

50 000 

 

20 000 

10 000 

20 000 

SUM                                                                                100 000 

 

UTGIFTER 

Styremøter, 4 à 7 000 

Årsmøte 2012, Reiseutg. styret 

Utadrettet virksomhet 

Medlemskontingent, ICA 

Web-domene 

Avsetning grunnkapital 

28 000 

7 000 

15 000 

1 500 

500 

30 000 

SUM                                                                                   82 000 
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Vedlegg 3 Handlingsplan 2012 

 

Styret skal 

 legge til rette for prosjekter ved å 

 kartlegge aktuelle prosjekter/prosjektområder 

 fastsette rammer for hvordan prosjekter skal utvikles 

 etablere en møteplass for erfaringsutveksling 

 søke om prosjektmidler fra aktuelle aktører 

 involvere og rekruttere medlemmer 

 synliggjøre Arkivarer uten Grenser Norge ved å 

 etablere et nettverk av landkontakter 

 være aktiv som høringsinstans 

 bygge opp et apparat for å påvirke myndigheter 

 ta initiativ til møter med arkivfaglige myndigheter og andre interesseorganisasjoner 

 videreutvikle nettsidene 

 være tilstede i ulike mediekanaler 

 arbeide for å skape engasjement blant medlemmene 
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Vedlegg 4 Endring av vedtekter 

 
Gjeldende vedtekter Forslag til endring (endret tekst i kursiv) 

§1 Formål:  
Arkivarer uten grenser skal: 

 Arbeide for internasjonal solidaritet på 

arkivfeltet 

 Aktivt arbeide for bevaring av arkiv i 

situasjoner der det er fare for at arkiv vil gå 

tapt  

 Samarbeide med myndigheter der det er 

aktuelt  

 Bidra til økt forståelse for arkiv og danning 

av arkiv som kilde til demokratibygging og 

kunnskap om samfunn  

 Arbeide for allmenn tilgang til arkiv og 

dokumentasjon av rettigheter for 

enkeltpersoner.  

 Skal følge ICAs etiske retningslinjer for 

arkivarer og skal være upartiske i konflikter   

§1 Formål:  
Ingen endring 

§2 Oppgaver:  
Arkivarer uten grenser skal arbeide for å: 

 Utvikle og drifte samarbeidsprosjekt om 

bevaring av arkiv og arkivdanning 

 Skape oppmerksomhet om hvordan arkiv blir 

tatt vare på, spesielt i land som er utsatt for 

naturkatastrofer eller krigshandlinger 

 Gjøre myndigheter oppmerksom på 

situasjoner der arkiv kan være i fare for å bli 

ødelagt 

 Samarbeide med arkivarer uten grenser i 

andre land og andre organisasjoner med 

liknende formål 

 Ta imot arkivarer fra andre land på 

utvekslingsprosjekt/hospiteringsordninger 

 Lære opp arkivarer i andre land 

 

§2 Oppgaver:  
Ingen endring 
 

  



         Arkivarer uten grenser Norge 
 

 Arkivarer uten Grenser Norge arkivarerutengrenser@gmail.com 

 c/o Riksarkivet arkivarerutengrenser.wordpress.com 

 Postboks 4013 Ullevål Stadion 

 0806 Oslo  9 

§3 Tilslutning: 
Arkivarer uten grenser er tilsluttet nettverket 
Archivists without Borders.   
 

§3 Tilslutning: 
Ingen endring 
 
 

§4 Medlemskap og kontingent: 
Arkivarer uten grenser har tre typer medlemmer:  

a) Enkeltmedlemskap: For personer som 
arbeider i eller har kompetanse på 
arkivfeltet 

b) Institusjonsmedlemskap: For virksomheter 
og organisasjoner som arbeider i eller 
har kompetanse på arkivfeltet  

c) Støttemedlemskap: For personer som har 
interesse for internasjonalt arkivarbeid 

 
Ved medlemskap støtter en målet og oppgavene 
til organisasjonen.  
Kontingent fastsettes av årsmøtet. 
 

§4 Medlemskap og kontingent: 
Ingen endring 
 

§5 Årsmøtet:  
Årsmøtet er Arkivarer uten grensers høyeste 
myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten 
av mai. Innkalling skal gjøres tilgjengelig for 
medlemmene 6 uker før årsmøtet. Forslag fra 
medlemmene skal være sendt til styret senest 4 
uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være 
tilgjengelig senest 2 uker før årsmøtet. Innkalling 
og sakspapirer blir gjort tilgengelig på 
organisasjonens nettsider.  
 
Alle medlemmer har tilgang og stemmerett på 
årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer til 
å være observatører med talerett. 
 
Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall 
stemmer som møter. Vedtak skal treffes med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 
 
Årsmøtet skal: 

 Godkjenne innkalling og dagsorden 

 Behandle årsmelding og regnskap 

 Behandle innkomne forslag 

 Fastsette kontingent 

 Vedta budsjett 

 Velge styre og valgkomité 

§5 Årsmøtet:  
Årsmøtet er Arkivarer uten grensers høyeste 
myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten 
av mai. Innkalling skal gjøres tilgjengelig for 
medlemmene 6 uker før årsmøtet. Forslag fra 
medlemmene skal være sendt til styret senest 4 
uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste må være 
tilgjengelig senest 2 uker før årsmøtet. Innkalling 
og sakspapirer blir gjort tilgengelig på 
organisasjonens nettsider.  
 
Alle medlemmer har tilgang og stemmerett på 
årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer til 
å være observatører med talerett. 
 
Årsmøtet er vedtaksdyktig med det antall 
stemmer som møter. Vedtak skal treffes med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 
 
Årsmøtet skal: 

 Godkjenne innkalling og dagsorden 

 Behandle årsmelding og regnskap 

 Behandle innkomne forslag 

 Fastsette kontingent 

 Vedta budsjett 

 Velge styre, valgkomité og revisor 



         Arkivarer uten grenser Norge 
 

 Arkivarer uten Grenser Norge arkivarerutengrenser@gmail.com 

 c/o Riksarkivet arkivarerutengrenser.wordpress.com 

 Postboks 4013 Ullevål Stadion 

 0806 Oslo  10 

 Vedta handlingsplan 

 

 Vedta handlingsplan 

 

§6 Ekstraordinært årsmøte:  
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret 
bestemmer det, eller minst en tredjedel av de 
stemmeberettigede medlemmene krever det. 
 
Innkalling skal gjøres tilgjengelig på 
organisasjonens nettsider senest 14 dager før 
møtet. 
 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta 
avgjørelse i de sakene som er kunngjort i 
innkallingen. 
 

§6 Ekstraordinært årsmøte:  
Ingen endring 

 

 Ny paragraf: 
§7 Valg:  
Det skal velges leder, nestleder, kasserer, to 
styremedlemmer og to varamedlemmer. 
Styrerepresentantene velges for to år, med 
mulighet for gjenvalg. 
 
Det skal velges revisor for ett år. 
 
Det skal velges valgkomite for ett år. Styret legger 
fram forslag for årsmøtet. Valgkomiteen skal ha to 
medlemmer 
 

§7 Styret:  
Styret er Arkivarer uten grensers høyeste 
myndighet mellom årsmøtene. Styret består av 
leder, nestleder, kasserer, to styremedlemmer og 
to varamedlemmer. Styrerepresentantene velges 
for to år, med mulighet for gjenvalg. Det er 
ønskelig at styret skiftes ut med 2-3 medlemmer 
av gangen, slik at kontinuitet sikres. 
 
Styret skal holde møte når lederen bestemmer 
det eller et flertall av styremedlemmene 
forlanger det. 
 
Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets 
medlemmer er til stede. Vedtak fattes med 
flertall av de avgitte stemmene. Ved 
stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt. 
 

§8 Styret:  
Ny nummerering 
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§8 Styrets oppgaver:  
Styret skal: 

 Iverksette årsmøtets bestemmelser 

 Arbeide med Arkivarer uten grensers 

oppgaver 

 Administrere og føre nødvendig kontroll med 

Arkivarer uten grensers økonomi og eiendeler 

i henhold til de til enhver tid gjeldende 

instrukser og bestemmelser 

 Representere Arkivarer uten grenser utad 

 Ha myndighet til å sette ned komiteer/utvalg 

og prosjekter med definert mandat  

 Være prosjekteier i alle prosjekt som 

organisasjonen iverksetter 

 

§9 Styrets oppgaver:  
Ny nummerering 
 

§9 Aktivitet:  
Arkivarer uten grenser ønsker aktive medlemmer i 
alle ledd i organisasjonen. 
 

§10 Aktivitet:  
Ny nummerering 
 

§10 Endring av vedtektene:  
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på 
ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha 
vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av 
de avgitte stemmene. 
 

§11 Endring av vedtektene:  
Ny nummerering 
 

§11 Oppløsning:  
Oppløsning av Arkivarer uten grenser kan bare 
behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning 
vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til 
ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at 
oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 
2/3 flertall. 
 

§12 Oppløsning:  
Ny nummerering 
 

 


