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1. Gennemgang af Økonomiudvalgets forslag til ny økonomisk fordelingsnøgle til arkiverne
Forretningsudvalget gennemgik Økonomiudvalgets forslag og foretog nogle rettelser og tilføjelser,
som nu er Forretningsudvalgets anbefaling til Repræsentantskabet på det næste møde i
repræsentantskabet. Udsendes til Repræsentantskabet inden mødet.
2. Hvordan ser vores økonomi ud lige nu i SKLA
Gert fortalte at vores kassebeholdning lige nu er 47.519 kr. – og at indtægter og udgifter følger vores
budget.
3. FU har sidst haft møde med Sønderborg kommune i februar - er der behov for noget lige nu –
set fra vores synspunkt
Forretningsudvalget vurderer, at der ikke er et behov for et møde lige nu
4. Næste møde i Repræsentantskabet er torsdag den 5. oktober kl. 15.00 på Sønderborg arkiv –
har vi emner til dagsordenen
Vi aftalte foreløbige emner – der ikke er prioriterede:
 forslag til ny økonomisk fordelingsnøgle
 uddannelse – hvordan kan vi hæve niveauet – udnytte kommunes tilskud til uddannelse
 Back up – sikkerhedskopiering i arkiverne – status og nye muligheder
 Faste punkter som nyt fra arbejdsgrupperne – bordet rundt osv.
5. Næste møde i SKLA - FU ?
Vi planlægger ikke noget møde før Repræsentantskabsmødet
6. Eventuelt
Vagn Hesselager er fortsat repræsentant for SKLA i Bevaringsrådet. Vagn har videresendt høringer
om nedrivningstilladelser til de berørte arkiver. SKLA har været udsat for, at der er sendt mails til
kassereren der foregiver at komme internt fra i SKLA – med anmodning om at sende penge – ud af
landet. Vores web-master – John fra Egen Arkiv, har foretaget forskellige tiltag i den anledning.
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