Gemensam avsiktsförklaring FA och NAF, årsmötet i Visby 2017:
Styrelserna för Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) och Näringslivsarkivens Förening (NAF) ger härmed
följande avsiktsförklaring. Utifrån den gemensamma viljeyttring att utreda förutsättningarna för ett
sammangående mellan de båda föreningarna som fattades vid årsmötet i Umeå 2015 har båda
styrelserna samt en gemensam kommitté arbetat med frågan. Uppdraget som respektive årsmöte
gav de båda styrelserna var att senast februari 2017 ge svar på vilken inriktning som ska tas utifrån
följande tre alternativ.
1. De båda föreningarna läggs ned för att tillsammans bilda en ny förening.
2. De båda föreningarna kvarstår, men fortsätter sina strävanden mot ett framtida
sammangående.
3. Båda föreningarna skall under överskådlig tid kvarstå som två separata föreningar, men
samarbeta vid behov.
Den gemensamma kommitté som arbetat med frågan mellan 2015 och 2017 har initierat ett utökat
samarbete som lett fram till gemensamma årsmötesarrangemang och en gemensam höstkonferens
2016. Kommittén har också formulerat en vision och utkast till stadgar för en framtida gemensam
arkivförening. En ny förening skulle arbeta med:





Mer övergripande med strategiska frågor kring enskilda arkiv utan ideologisk eller politisk
bindning.
Att vara en aktiv remissinstans och ombesörja en bättre omvärldsbevakning och en mer
professionell lobbyverksamhet gentemot olika intressenter.
Att kunna hantera intern och extern kommunikation och genom egen kanslifunktion vara
tydlig talesperson för den enskilda arkivsektorn.
Kunna utföra löpande uppsökande verksamhet och stötta medlemmar över hela landet.

Båda styrelserna är överens om att samarbetet varit positivt och att detta behöver fortsätta och
fördjupas. I nuläget anser vi emellertid inte att ett tillräckligt grund finns för att gå vidare med
alternativet att lägga ner respektive förening och istället bilda en ny (alt 1), varför alternativ 2
förordas. Detta innebär att respektive förening kvarstår men att vi fortsätter sträva mot ett framtida
sammangående. Konkret avser styrelserna att under den närmaste tiden genomföra en SWOT-analys
kring ekonomiska och organisatoriska förutsättningar och en fördjupad stadgeutredning. Styrelserna
anser också att föreningarna bör fortsätta samarbeta kring gemensamma angelägna frågor som
exempelvis försäkringsfrågor och dataskyddsförordningen.
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