ETT E-ARKIV VÄRT ATT LITA PÅ
INFORMATIONSTRÄFF I EMMABODA DEN 8 OKTOBER
Gemensam informationsträff för deltagare i olika projekt och initiativ om earkiv för kommuner och regionförbund i södra Sverige. Under dagen
kommer du att få lära dig mer om vad som krävs för att bygga upp ett earkiv värt att lita på. Du kommer också att få veta vad som är på gång i olika
projekt i regionen. Det kommer att finnas tid för att ställa frågor och diskutera.
Informationsträffen arrangeras gemensamt av e-arkivprojekten i Kronoberg och Blekinge,
Kalmar län, samt Skåne Nordost. Värd för informationsträffen är Emmaboda kommun.
Moderator är Bernhard Neuman, Länsstyrelsen Kalmar län.
Bernhard har gedigen erfarenhet av frågor som rör e-arkiv och arkivhantering bland annat från anställningar
som arkivarie inom landstingssektorn och hos försvarsmakten. För närvarande är Bernhard en av
enhetscheferna på Avdelningen för strategi och stöd hos länsstyrelsen i Kalmar län.

MÅLGRUPP:
Politiker, kommunchefer, administrativa chefer, registratorer, nämndsekreterare, it-chefer,
it-arkitekter, is/it-strateger, jurister, utvecklingschefer, verksamhetsutvecklare, informationssäkerhetsansvariga, arkivarier, arkivansvariga, arkivföreståndare, samordnare och kontaktpersoner i olika e-arkivprojekt som kommer att vara berörda av införande av e-arkiv och som
kommer att vilja påverka införandet på olika sätt.
PRAKTISKT INFORMATION:
Datum:

2014-10-08

Tid:

9.00–16.00

Plats:

Emmaboda, preliminärt Folkets hus (exakt plats meddelas senare)

Anmälan:

Lämnas via webbformulär senast den 25 september:
http://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=49314d2cdc9c

Bekräftelse med kompletterande information skickas efter den 25 september.

HÅLLPUNKTER
9.00 Kaffe och fralla
9.30 Introduktion och presentation av deltagare
10.00 Förmiddagspass
12.00 Lunch
13.00 Eftermiddagspass
15.00 Sammanställning av diskussioner och erfarenheter

KONTAKT:
Anki Heimonen, projektledare E-arkiv Kalmar län
E-post: ann-christine.heimonen@itsam.se
Telefon: 0494-197 34
Michaela Sarvik, projektledare Förstudie om införande av E-Arkiv inom Skåne Nordost
EU- Projekt under den ”Digitala agendan för Europa”- för en smart, grön och inkluderande tillväxt.

E-post: michaela.sarvik@hassleholm.se
Telefon: 0451-26 83 56
Elin Jonsson, biträdande projektledare E-arkiv Kronoberg och Blekinge
E-post: elin.jonsson@vaxjo.se
Telefon: 0470-413 07
Anette Axelsson Spjut, projektadministratör, E-arkiv Kronoberg och Blekinge
E-post: anette.axelssonspjut@vaxjo.se

