Bestyrelsesmøde tirsdag 16. juni 2016 kl. 10.15-14 på Aarhus Stadsarkiv, Hack Kampmanns Plads 2,
Dokk1, 8000 Aarhus C
Til stede:
Alle (dvs.: ordinære bestyrelsesmedlemmer: Formand Charlotte Voss, Gladsaxe Byarkiv, næstformand Søren Bitsch Christensen (referent), Aarhus Stadsarkiv, kasserer Tina Knudsen Jensen, Randers
Stadsarkiv, Peter Damgaard, Tårnby Stads- og Lokalarkiv, Finn Guldbæk, Fredensborg Arkiverne. Suppleanter: Mie Andersen, Næstved Arkiverne, og Trine Grejsen, Grenaa Egnsarkiv).

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer, referent og godkendelse af dagsorden. Charlotte Voss valgt til ordstyrer og
Søren Bitsch Christensen til referent. Dagsordenen godkendt.
2. Arkivkonference 2017. Der nedsættes arbejdsgruppe (Rasmus Falk, Aalborg, har givet tilsagn
om delvis deltagelse, desuden deltager Charlotte Voss og evt. Lise Schifter fra Fredensborg
Arkiverne samt styregruppen (skal etableres).
3. ODA-årsmøde 2016. Afvikles på Hotel Phønix i Hjørring. Deltagerpris kr. 1.563,00. Dato 10.11. november. Konferencens dag 1 begynder ca. 10.30 og holdes på hotellet og dag 2 i den
gamle byrådssal. For dem, der kommer aftenen før, arrangeres et socialt arrangement.


Programskitse:



Torsdag: 1) Flygtninge- og indvandrersager – hvor findes de? Hvad skal man lede efter? Skal man lede på personsagsniveau, byrådsniveau? Hvad siger forskningen?
Hvordan indsamler man samtidsdokumentation – også fra flygtninge i dag? (Oplæg
ved ph.d.-studerende Silke Holmqvist, evt. Immigrantmuseet + en erfaren sagsbehandler + to-tre udvalgte arkiver – Trine og Peter har meldt sig + evt. statslige styrelser/Dansk Flygtningehjælp/Rigsarkivet). 2. Evt. meddelelser fra ODA. 3. Rundvisning/museumsbesøg. 4. Middag.



Fredag: 1. Projektpræsentationer: Retrodigitaliseringsprojektet, tilgængeliggørelsesprojektet, Danske Arkivdage, Vejviser-digitalisering, Lars Schreiber Petersen fra Frederiksberg Stadsarkiv har tidligere foreslået en forskningsoversigt (fx Næstvedbog
om flygtninge fra 2. verdenskrig), privatarkivrapporten v/ Lis Tavlov; 2017 Aarhusianere, Smartarkivering.dk. – demonstration af workflow; København Stadsarkiv: Kildeviseren. 2. Frokost/afrejse



Tovholder for programmet: Søren Bitsch; for arrangementet: Peter Damgaard.

4. Nyt fra ODA-lovreguleret og ODA-Kulturarv


ODA-lovreguleret:
 Der er afholdt K-udvalgsmøde, referat på vej. Man fastholder indtil videre to
årlige møder for §7-medarbejdere, men overvejer behovet fremover. Formodning om, at der nedsættes arkivlovskommission i løbet af sommeren.
Der kan ikke forventes et kommunetilsyn inden for de næste fire år. Helsingør har efterspurgt et kursus i B&K i relation til teknik- og miljøområdet
bredt. Kurset udbydes måske af Rigsarkivet.
 Møde om testning af arkiveringsversioner afholdes i august. ADA er på dagsordenen.



ODA-Kulturarv:
 Drøftelse af spørgsmålet om, hvorvidt indsamling af digitale arkivalier på ikke-offentlige arkiver er omfattet af persondataloven. Drøftelsen var foranlediget af, at OmSLAget har man omtalt problemet. Lokalarkiver kan efter tilladelse fra Kulturministeriet overdrage opgaven til offentlige arkiver, som omtalt i Arkivloven § 47. Forhåbentligt kan forholdet ændres i en kommende arkivlovsrevision.
 Status på Copydan-aftalen. ODA og SLA har skrevet til Slots- og Kulturstyrelsen, om SLA’s sekretariat kan administrere ordningen. Der er ikke modtaget
svar. Burde der ikke være en følgegruppe til ordningen, så tvivlsspørgsmål
kan afgøres? ODA vil rejse spørgsmålet med foreningens repræsentant i
spørgsmålet.
 Seminaret ”Arkiver og kulturarv i brug” afviklet på Aarhus Stadsarkiv i samarbejde med ODA og Aarhus Universitet 2. juni 2016. Ca. 90 deltagere. Præsentationerne søges publiceret på ODA’s hjemmeside. ODA havde givet tilskud på 5.000 kr. Det udbetales, hvis det samlede regnskab viser behov for
det. På baggrund af seminarets oplæg havde bestyrelsen en drøftelse af,
hvor meget reel brugerinddragelse der er tale om, når der udvikles nye systemer. Mangel på ressourcer gør det ofte svært at gennemføre udviklingsprocesser ’efter bogen’. Hvordan fastholdes erfaringer om disse sager? Der
er en udpræget mangel på koordination og tværgående drøftelser.
 Retrodigitaliseringsprojektet: Der er truffet aftale med medarbejdere fra
Aarhus Stadsarkiv (dvs. der allokeret en it-udvikler, tilknyttet en seniorkonsulent fra forvaltningssekretariatet og fundet en historiker). Ansættelserne placeres hos Aarhus Stadsarkiv. Vi ønsker et tæt samarbejde med SLA om dette.

5. SLA-samarbejde


Mie Andersen havde indsat forslag til drøftelser. Den øvrige bestyrelse vil følge trop.

6. Nyt fra netværk:


E-arkivering: intet nyt.



Formidling: Mette Henriksen, Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte, har frasagt sig koordinatorrollen, og vi leder efter en afløser. Vi har ikke fundet en koordinator, men vi fortsætter med at stille underskudsgaranti for arrangementer. Er der medlemmer, der
gerne vil overtage koordinatorrollen? Maibritt Hostrup Mark, Vejle Stadsarkiv, er gået ind i Skolesamarbejdet.



Olivia: intet nyt.

7. Nyt fra repræsentationen i eksterne netværk og udvalg


PAU (intet nyt/intet møde siden sidst, men forslag til nyt medlem er indsendt).



LFF: Emilie Eskelund Larsen fra NæstvedArkiverne fortsætter. Afholdt seminaret
Troublesome Pictures Representing the Colonial Past 2. juni og planlagt nyt seminar i
januar.

8. Sekretariatet


Taarnby har indsendt formularer til databehandleraftale og ansøgninger til Datatilsynet til vores sekretariat Er det på vej på nettet?



ODA’s arkiv er under indsamling. Ellers intet nyt.

9. Tilskud af midler


Ingen ansøgninger modtaget. KUA-projekt ’Uncertain archives’, bl.a. om etiske problemstillinger ved kildedigitalisering, kunne give anledning til et seminar arrangeret
med et ODA-arkiv.

10. Regnskab og budget


Kassereren fremlagde forbrugsstatus pr. 15/06.



Regnskabsoverdragelsen til SLA er gennemført.



Vi opfordrer fortsat medlemmerne til at indgå i ’mentorordninger’ og yde vejledning
til nye medlemsarkiver; kompensation kan ydes efter ansøgning.

11. Medlemskaber


Medlemmerne opfordres til kontrollere deres opgivne medlemsoplysninger på ODA’s
hjemmeside.



Bestyrelsen noterer sig, at der er nybesatte stadsarkivarstillinger i Middelfart og
Gribskov.



Associerede medlemskaber bør være åremålsbegrænsede. Det forudsætter en vedtægtsændring.

12. Eventuelt



Bestyrelsesseminar afholdes 12.-13. januar 2016. Medlemmerne overvejer kursussteder.



Peter Damgaard orienterede om et bogprojekt i anledning af Arkivforeningens 100års-jubilæum.

13. Næste møde


Aarhus, 14. september kl. 15-17 i forlængelse af Rigsarkivets Faglige Forum.

