Returadresse
Land, By og Kultur – Kultur, Natur og Fritid
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Lokalarkiverne i RKSK

Sagsbehandler

Gitte Fjord Damgaard
Direkte telefon

99741299
E-post

gitte.damgaard@rksk.dk
Dato

6. september 2018
Sagsnummer

18-003001

Referat fra møde i arkivsamvirkets bestyrelse, den 5. september 2018 (Borris
Lokalarkiv)
Deltagere: BRJ, PEP, MB, BSP - Afbud fra AK

Bestyrelsen vil forsøge at få en som kender til persondataloven til at holde et oplæg ved
lokalarkivernes fællesmøde.
Dato for Lokalarkivernes fællesmøde bliver den 29. november 2018 hos Medborgerhuset i
Ringkøbing.
Der er mange spørgsmål til EU´s persondatabeskyttelsesforordning, og der arbejdes på at få
retningslinjer på plads for Lokalarkiverne.
Vær i denne forbindelse opmærksom på at SLA har udarbejdet ny modtageerklæring som skal bruges
fremad, og følg med i ”Omslaget”
Arkivsamvirket påtænker at arrangere følgende kurser:




SLA Modul 4 – Lokalarkivet´s forhold til omverdenen og formidling af lokalhistorien.
12,-13. november
SLA Modul 1 i 2019
Arkibas grundkursus (Arkivalier) – først i 2019

Arkiverne vil få invitationer ud såsnart datoer m.m. er på plads.
Gitte vil forsøge at få et facebook opslag på kommunens hjemmeside med henvisning til fælles
hjemmesiden: https://lokalarkiver.rksk.dk/lokalarkiverne hvor borgere kan klikke sig ind på deres
lokale lokalhistoriske arkiv.
Alle arkiver opfordres til at skrive på deres hjemmeside hvis de holder åbent på Arkivernes Dag, den
10. november 2018 og del det gerne på facebooksiderne ”Det sker i f.eks. Skjern ” osv.
Fremover vil referater fra arkivsamvirket møder blive lagt ud på fælles hjemmesiden:

Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere,
kan du besøge https://www.rksk.dk/databeskyttelse

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

https://lokalarkiver.rksk.dk/lokalarkiverne
Samvirket vil undersøge om Ringkøbing-Skjern kommune vil/kan tegne en fælles forsikring for alle
lokalarkiver i kommunen i tilfælde af beskadigelse på arkivalier og lokaler uanset om det er i
kommunale bygninger eller private. Bendt laver et oplæg udfra eksempel fra arkiverne i Esbjerg.

Venlig hilsen
Gitte Fjord Damgaard
Land, By og Kultur – Kultur, Natur og Fritid
Ringkøbing-Skjern Kommune
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