
 

Midt i en hektisk hverdag skal vi også se fremover og legge planer 

for 2011. IKA-Trøndelag er godt i gang med planlegging av neste 

år. Vi innen arkivdanning har valgt å sette fokus på arkivplan. Målet 

er å komme i havn med arkivplanen gjennom regionsvise samlinger 

og strukturert jobbing. Første region ut er Værnes regionen: Frosta, 

Malvik, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal kommuner. Tema 

fordeles på hver samling slik at vi på siste samling kan ferdigstille 

arkivplanen og sette et foreløpig ”punktum”. For de av dere som 

eventuelt har ”ferdigstilt” arkivplanen er det viktig at den holdes 

oppdatert og blir revidert med jevne mellomrom. 

Første samling er lagt til Trondheim. De andre samlingene tenker vi 

å ha rundt om i regionen. Se oversikten til venstre.  

Vi håper dette er et opplegg dere finner interessant og dermed ser 

muligheten til å gripe fatt i arkivplanen. Som tidligere nevnt er 

målet å få arkivplanen ferdigstilt i løpet av første halvår 2011. Det 

hadde vært fint det ☺. En ferdigstilt arkivplan er et fantastisk 

arbeidsverktøy! 

Vi ønsker alle velkommen til samlinger og samarbeid rundt 

arkivplan. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller om 

noe er uklart. 

Hilsen Gro Løkvoll, Randi Leistad, Synnøve Wiseth                          

IKA-Trøndelag iks                 

Samlingsoversikt: 

 1. samling 

14. januar 2011  

kl 1000-1500 

Trondheim/Leutenhaven 

Tema: Formål + 

Organisering/Ansvar 

 2. samling 

9. februar 2011 

Kl 1000-1500 

Meråker 

Tema: Reglement 

 3. samling 

9. mars 2011 

Kl 1000-1500 

Stjørdal 

Tema: Rutiner 

 4. samling 

6. april 2011 

Kl 1000-1500 

Selbu 

Tema: Oversikt 

 5. samling 

4. mai 2011 

Kl 1000-1500 

Frosta 

Tema: Oversikt (forts) + 

Arkivdepot 

 6. samling 

1.juni 2011 

Kl 1000-1500 

Tydal 

Tema: Fullføring + 

Oppsummering 

 

Praktiske opplysninger: 

1. samling: Vi møtes i Trondheim,  Leutenhavenbygget,  

Kursavdelinga, inngang B (bak Trøndelag teater), 2.etg. 

Leutenhavenbygget ligger i Erling Skakkes gate, et kvartal inn fra Prinsen 

gate, bak Trøndelag Teater. Parkeringsmuligheter for dere som eventuelt 

kommer med egen bil.  

Kontakt oss på telefon eller e-post:                                                                                             

Gro: 73884675,  e-post: gro.lokvoll@ika-trondelag.no                                                                                                  

Randi: 73884671, e-post: randi.leistad@ika-trondelag.no                                                                                                     

Synnøve: 73884670, e-post: synnove.wiseth@ika-trondelag.no  


