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PROTOKOLL 
 

Det ble avholdt styremøte ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS, 

13. juni 2019, Arkivenes Hus, Stavanger 
 

 

TILSTEDE:  Jon Ola Syrstad (leder), Tone M. Haugen, Beate Aasen Bøe 

(ansattes representant), Lisa Reime Helgeland (vara) og Tor 

Ingve Johannessen (daglig leder/referent) 

 

FORFALL: Gro Anita Trøan og Jarle Nilsen  

 

MØTET SATT:   kl. 12.00 

 

Saksliste 

11/19 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 06.03.19 

12/19 Utløsningssum ved uttreden av IKS (vedlegg) 

13/19 Status ordningsprosjekter 

14/19 Innbinding av møtebøker 

15/19 Orienteringssaker 

16/19 Eventuelt 

 

STYREBEHANDLING:  

 

Sak 11/19 Godkjenning av innkalling og protokoll fra styremøte 06.03.19 

Innkalling og referat ble godkjent uten merknader. 

 

Sak 12/19 Utløsningssum ved uttreden av IKS 

Daglig leder følger opp saken med den administrative eierskapsgruppen til 

kommunene på Nord-Jæren og Rogaland Revisjon. 

   

Sak 13/19 Status ordningsprosjekter 

  Saken ble tatt til orientering. 

  

Sak 14/19 Innbinding av møtebøker 

  Saken ble tatt til orientering. 

   

Sak 15/19 Orienteringssaker 

 Kurs i personopplysningsloven/GDPR 14. mars 

 NOU 2019: 9 «Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om 

samfunnsdokumentasjon og arkiver» offentliggjort 2. april 

 Kurs i avlevering av papir arkiv 3. april 

 Representantskapsmøte 10. april – valg av nytt styre 

 Kontaktkonferanse og arkivledermøte 4. og 5. juni 

 Årsmøte KDRS 6. juni – styreleder representerte selskapet 

 Status revidering av selskapsavtalen - brev sendes ut til eierne i løpet av 

sommeren 
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 Status utarbeiding av bevarings- og kassasjonsplanmal for kommunene: 

planen ferdigstilles i løpet av høsten 

 Status bevaringsplan for privatarkiv i Rogaland: møte med Rogaland 

fylkeskommune i løpet av sommeren eller tidlig i høst 

 Status digitaliseringsarbeid og publisering på Digitalarkivet: starter med 

digitalisering av de eldste formannskapsprotokollen og satser på å begynne 

med publisering i løpet av høsten 

 KAI-konferansen i Stavanger 17. til 19. september: programmet er 

publisert på kaikonferansen.com  

      

Sak 16/19 Eventuelt: 

 Neste møte 12. september kl. 12:00 

  

MØTE HEVET:  kl. 13:50 

 

        

Sign.        Sign. 

Jon Ola Syrstad      Tor Ingve Johannessen 

Styrets leder       Styrets sekretær 


