Nyhetsbrev
Kalmar läns Arkivförbund
KLAF önskar Er en riktigt skön
sommar!
Efter en intensiv vår blir allt
nu lite lugnare då vi går in i
sommarmånaderna.
För arkivförbundet har våren
inneburit en del nya åtaganden i form av projektuppdrag
från landstinget där KLAF
står som projektägare för
handlingsplan för enskilda
arkiv som arkivförbundet,
tillsammans med arkiven ska
arbeta med tillsammans.

Även detta år arrangeras
Arkivens dag i Sverige och
i år är det extra festligt då
Riksarkivet fyller 400 år och
Arkivens dag har hållit på
under 20 år! Det är väl värt
att fira? Fest och glädje är ju
också årets tema.

sönder och livet verkar trots
allt pågå ungefär som vanligt, trots GDPR.

Det är ”först till kvarn” som
gäller.

Kontakta arkivförbundets
länsarkivarie och boka in ett
första möte!
Tillsammans försöker vi hitta
en lösning och se över vad ni
behöver hjälp med.
Första mötet är alltid kost-

14 juni 2018

Länsarkivarie: Karin Lokrantz
Nilsson
E-post:
karin.lokrantz@oskarshamn.se
eller klaf@oskarshamn.se
Telefon: 0491-880 32
För mer information, besök
KLAF:s hemsida!
www.arkivkalmarlan.nu

GDPR, GDPR, GDPR…
Alla har vi väl hört detta ord
och våndats något. Den 25
maj i år trädde den nya EUlagen i kraft och de flesta av
oss är väl något omtumlade
så här efteråt. Men det gick
ju bra. Datorerna gick inte

Vi finns även på Facebook!

Kalmar läns Arkivförbund
önskar alla en riktigt skön
sommar!

KLAF erbjuder konsulthjälp till
medlemmar och allmänhet
Behöver Ni hjälp med att
få struktur och ordning på
ert arkiv?

Årgång 2018:1

Kontaktuppgifter till
Kalmar läns Arkivförbund
(KLAF)

KLAF:s medlemmar och
allmänheten har möjlighet att
konsultera KLAF:s arkivarie
för uppdrag gällande arkiv
och arkivhantering. Är du
medlem hos oss är det lite
billigare.
KLAF är mitt uppe i planeringen av årets studieresa
för sina medlemmar. Vi
hoppas att även denna resa,
som den förra, blir en succé.
Boka in datumen 27-28
september redan nu!

Kalmar läns
Ar ki vförbund

nadsfritt, därefter tillkommer
en taxa för vidare
konsultering.

I det här numret:
KLAF önskar skön
sommar!

1

Möjlighet till
konsulthjälp via
KLAF

1

Handlingsplan enskilda arkiv

2

Studieresan till
Stockholm

2

Fest och glädje i
arkiven!

2

Att tänka på: GDPR

3

Det nationella earkivprojektet för
enskilda arkiv

3

Nätverksträffar för
myndigheter, kommuner och enskilda
arkiv

3

Sida 2

Nyhetsbrev

Arbetet fortsätter!
- Handlingsplan för enskilda arkiv Kalmar län
Bakgrund
I höstas fick Kalmar läns Arkivförbund i
uppdrag av Landstinget att ta fram en gemensam handlingsplan för enskilda
arkiv i länet.

Jag behöver ha in era svar senast den 30
augusti och glöm inte att tala om till vilken
träff ni anmäler er till!

Föreningarna/organisationerna bokar och
betala själva boende för sina respektive medarbetare.

Styrgruppen har nu konkretiserat
handlingsplanen i en projektplan
som löper över tre år (2019-2021)
med olika utbildningsinsatser för
arkivpersonal och styrelse/ledning.

Vi vill träffa Er som arbetar i arkivverksamheten och gärna någon ledamot från er styrelse/alt. beslutsfattare.
Vi erbjuder att vid två tillfällen diskutera
handlingsplanens innehåll.

Kalmar läns Arkivförbund bjuder sina medlemmar på en bussresa till Stockholm med
studiebesök på bland annat Riksarkivet Marieberg den 27-28 september.
KLAF står för bussresa tur/retur, fika på bussen, eventuella avgifter för studiebesök och
visningar och lunch dag 1.

En styrgrupp med arkivförbundets
arkivarie som projektledare och
representanter från olika arkiv, tog
fram ett förslag till handlingsplan.

Vår utgångspunkt är att kompetensinsatserna ska vara kostnadsfria. Insatsen
blir den tid som avsätts för att delta i de olika
utbildningarna.

Studieresa till
Stockholm för
medlemmar!

Det är ”Först till kvarn” som gäller och anmälan är bindande, när platserna är slut så är de
slut.
Arkivförbundet behöver ha in anmälan senast
13 augusti 2018.
Tack på förhand!
Trevlig sommar
önskar
Styrgruppen för handlingsplan enskilda arkiv
Kalmar län

I samband med anmälan, meddela även eventuella allergier/alternativ kost eller om det är
något annat vi behöver veta inför resan.
Vi återkommer med information om program
och hålltider för resan.

Karin, Marcus, Monica, Göran och Christer

Boka in dessa datum redan nu!
1. Vecka 42, 18/10, kl. 18.00 i Kalmar
2. Vecka 43, 23/10, kl.18.00 i Västervik

Plats och definitivt program meddelas vid
senare tillfälle.

2018—ett festligt år för Arkivens dag!
Den 10 november är det dags igen för 2018 års Arkivens dag, i år med temat Fest och glädje!
2018 är ett jubileumsår för svenskt arkivväsende då Riksarkivet grundades för 400 år sedan och Arkivens dag fyller 20 år.
Temat är såklart frivilligt men börja fundera redan nu på vad ni vill visa upp!
Mer information om Arkivens dag kommer under sommaren.
Med vänlig hälsning
Karin Lokrantz Nilsson
länsarkivarie och samordnare Arkivens dag Kalmar län

För mer information och för anmälan, kontakta
länsarkivarie Karin Lokrantz Nilsson,
karin.lokrantz@oskarshamn.se,
klaf@oskarshamn.se eller ring 0491-880 32.
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Dataskyddsförordningen (GDPR)
Den 25 maj 2018 fick Sverige och de övriga
EU-länder en ny gemensam lagstiftning som
reglerar hur företag, statliga myndigheter,
kommuner och organisationer ska hantera
personuppgifter.
Det man främst ska tänka på är att det måste
finnas ett bestämt syfte med registreringen och
att man inte sparar egna register eller sånt som
”kan vara bra att ha”.
Man får lagra personuppgifter men ska ha koll
på att de behöver lagras och att man inte
lagrar personuppgifter ”bara för att”. Mycket
information måste sparas för att man ska kunna
gå tillbaka och granska.
TÄNKA PÅ
- Informera era kunder, medlemsföreningar
m.fl. om att ni samlar in personuppgifter,
informera dem om vilka uppgifter det handlar
om och varför ni gör det.

- Fundera över om ni behöver bevara dessa
personuppgifter för att kunna driva er verksamhet.

För mer information om GDPR gå in på

www.datainspektionen.se

- Tänk på att en del information måste sparas
för att man ska kunna gå tillbaka och granska.
Det kan även finnas krav i annan lagstiftning
som går före GDPR
Personuppgifter som behandlas för arkivändamål hos en myndighet eller en förening måste
separeras från de personuppgifter som behandlas i den dagliga verksamheten.
Man får heller inte radera i efterhand det som
redan är arkiverat.
På KLAF:s hemsida finns en kortfattad informationsfolder om GDPR att ladda ner.

På gång: nationellt e-arkivprojekt för enskilda arkiv
Projektet är ett nationellt samarbete genom
Föreningen Sveriges Länsarkivarier men med
Folkrörelsearkivet för Uppsala län som projektägare.

torn, genom en kartläggning av arkivbildningen och behov av e-arkivering hos länsarkiven.
Visionen är att skapa ett genomarbetat gemensamt system för e-arkivering och annan hantering av digital information för de regionala
enskilda arkiven i landet.

Projekt ”Digitala enskilda arkiv, del 1” är en
ettårig förstudie som förhoppningsvis ska
följas av ett flerårigt projekt.
Syftet med projektet är att genom en förstudie
kunna grunda strategiska beslut om utveckling
av e-arkivlösningar på en fördjupad kunskap
om länsarkivens erfarenheter, förmåga och
utmaningar.

Projektledare anställdes under maj månad och
en nationell styrgrupp har skapats med representanter från olika länsarkiv i Sverige.
Detta sker genom att ta till vara och vidareutveckla erfarenheterna från genomförda och
pågående projekt inom den enskilda arkivsek-

För mer information om projektet, kontakta
Föreningen Sveriges länsarkivarier, e-post:
info@fsla.se

Nätverksträffar för myndigheter, kommuner och enskilda
arkiv i Kalmar län
Kalmar läns Arkivförbund har under året hunnit anordna två nätverksträffar. Den första
träffen var i samarbete med Sydarkivera och
riktade sig mot myndigheter och kommuner i
Kalmar län.

fler personer som hanterar samma frågeställningar som en själv.

Den andra nätverksträffen var till för både
KLAF:s offentliga och enskilda medlemsarkiv.

Förutom att ge information om den egna verksamheten, är det också ett bra tillfälle för
KLAF att stötta medlemsarkiven och lyssna på
dem. Det är en av arkivförbundets främsta
uppgifter.

Syftet med dessa träffar är att träffa andra
personer som arbetar med arkivfrågor och att
känna samhörighet. Det kan ibland vara ensamt att arbeta i arkiv och då är det viktigt att
ha ett nätverk omkring sig, att veta att det finns

Myndighetsnätverket; KLAF i samarbete med
Sydarkivera, planerar ytterligare en träff i
oktober. Det planeras också en träff för alla
KLAF:s medlemmar under hösten. Mer information om dessa träffar kommer i höst.

