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Kaisa Blank-Nordmark tackar Maria Steen för gott ordförandeskap
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Styrelse och personal 2014-06-12: Fr. v. Gunnar Brandberg, Staffan Bjerrhede, Liban Wehlie,
Leif Andersson, Maria Kornevik Jakobsson, Kaisa Blank-Nordmark. Sittande fr. v. Jonas Andersson
och Ulf Pettersson. Fotograf. Claes-J Meurling.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Styrelsen för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland får härmed avge följande berättelse för
verksamheten inom Föreningsarkivet och Industrihistoriskt Arkiv år 2014.
VALDA FUNKTIONÄRER

Styrelsens sammansättning
Kaisa Blank-Nordmark, Partille
Staffan Bjerrhede, Kållered
Maria Kornevik Jakobsson, Mölnlycke
Liban Wehlie, Kungälv
Gunnar Brandberg, Mölndal
Ulf Pettersson, Göteborg
Leif Andersson, Skepplanda

Ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ersättare
ersättare

Revisorer
Peter Österberg, Mölndal
Bernt Runberg, Mölndal

ordinarie
ordinarie

Jan-Erik Lindström, Mölndal
Birgitta Evans, Mölndal

ersättare
ersättare

Valberedning
Boel Holgersson, Nol
Kaj Johansson, Mölndal
Maj-Lis Dahlgren, Mölndal

sammankallande

PERSONAL
Jonas Andersson
Love Öhlund

Heltidsanställd/Arkivchef.
Arbetsprövning 20140811-20140915

LOKALER
Adress expeditionen: Kvarnbygatan 12, 431 34 Mölndal
Tel. 031-27 25 59
E-post: foreningsarkivet@molndal.se
På webben: www.foreningsarkivet-svg.se , www.arkivportalen.nu 1
http://sites.google.com/site/papyrusimolndal/Home 2. youtube.com/foreningsarkivet

1
2

En gemensam arkivportal för de fem regionala folk – och föreningsarkiven i Västra Götaland.
Industrihistoriskt Arkivs hemsida.
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MÖTESVERKSAMHET
Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit 9 ordinarie möten och Arbetsutskottet har haft ett möte. Arbetsutskottet
utgörs av ordförande, vice ordförande med arkivchefen som adjungerad. Vi hade även ett Personalutskott med samma
sammansättning som AU. Årsmötet hölls i Kungälv 2014-04-29. Dessutom avhölls en sommaravslutning
i samband med styrelsemötet 2014-06-12, samt en årsavslutning hemma hos Kaisa i Partille i anslutning till det
sista styrelsemötet 2014-12-03.

MEDLEMSAVGIFTER
Enligt beslut på årsmötet 2014:
Bildningsorganisationer
Politiska organisationer
Fackliga organisationer
Ekonomiska organisationer
Övriga organisationer
Företag
Organisationer som upphört ingen avgift

300 kronor - 2 000 kronor
450 kronor - 3 000 kronor
450 kronor - 3 000 kronor
300 kronor - 2000 kronor
150 kronor - 1 000 kronor
enligt överenskommelse

Det lägre beloppet avser minimiavgift. Det var däremot fullt möjligt för medlemsorgansationer att betala en
högre årsavgift än det övre beloppet.

ANSLAG
För verksamhetsåret 2014 har Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland erhållit följande anslag:
Västra Götalandsregionen Arkivnämnden
Västra Götalandsregionen Kulturnämnden
Ale kommun
Härryda kommun
Kungälvs kommun
Mölndals stad
Mölndals stad (Hyresbidrag)
Partille kommun
Öckerö kommun
Summa:

389 990 kronor
200 000 kronor
25 000 kronor
25 000 kronor
2 000 kronor
125 000 kronor
100 000 kronor
10 000 kronor
25 000 kronor
901 990 kronor

REPRESENTATION, KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
Samarbetsgruppen För Folkrörelse- och Föreningsarkiven i Västra Götalands Län
Samarbetsgruppen har haft två möten under 2014. Det första mötet hölls hos Skaraborgs Föreningsarkiv 3/4.
23/10 anordnade ÄLFA en konferens för styrelseledamöter och personal. Sydvästra Götaland representerades av
Kaisa Blank-Nordmark och Jonas Andersson vid båda dessa tillfällen.

Folkrörelsernas Arkivförbund (FA)
FA avhöll en kombinerad årsstämma och konferens i Visby 14-15/5. Höstmötet hölls i Uppsala 12-12/11.
Sydvästra Götaland medverkade inte i någon av dessa. En utredning har initierats rörande en eventuell
sammanslagning av FA och Näringslivsarkivens Förening. Arkivet är anslutet till båda dessa organisationer
och fick besök av utredaren 21/5. Utredningen blev klar i oktober och kan sammanfattas med att samarbetet
skall öka, men att man avvaktar med en eventuell sammanslagning.

Näringslivsarkivens Förening (NAF)
NAF avhöll sitt årsmöte i anslutning till FA:s möte i Visby. Man anordnade även en konferens i Norrköping
8-9/10. Vi avstod medverkan.

Digikult
Digikult är en årlig nationell konferens om digitalt kulturarv med fokus på tillgänglighet, delaktighet och
utveckling. Digikult arrangeras av Västra Götalandregionen, Riksarkivet, Länsstyrelsen i Västra Götaland,
Göteborgs stadsmuseum, samt Wikimedia Sverige. I år hölls den 26-27/3 och en av de inbjudna talarna
var Jonas Andersson. Han berättade om Föreningsarkivets samarbete med Mölndals stadsmuseum rörande
digitalisering och tillgängliggörande. Föredraget går att ses på följande länk:
https://www.youtube.com/watch?v=AUXyXQxCu8g&list=PLkK6U5kqFsVI8nJ8cZX3iu1aYxCR7taQN&ndex=10
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Arkivverksamma i Väst
Arkivverksamma i Väst är en intresseförening för arkivarier och andra yrkeskategorier som arbetar med
arkivfrågor i Västsverige. Föreningen anordnar föreläsningar och studiebesök, samt fungerar som ett
nätverk. Jonas Andersson sitter i AIV:s Verkställande Utskott. VU har träffats 6 gånger under året. 28/4 var
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland värd för föreningens årsmöte. I anslutning till årsmötet kunde man
höra Henrik Erngren-Othén berätta om Spelarkivet i Malmö. Spelarkivet bevarar den del av kulturarvet
som utgörs av dator-och tv-spel. Fredagen 23/5 besökte man Arkivverkets Centralarkiv i Oslo.

Göteborsarkiven
Göteborgsarkiven har träffats tre gånger under 2014. 22/1 på Region och Stadsarkivet i Göteborg.
23/4 hos Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland och 24/9 hos Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Vid
samtliga tillfällen representerades vi av arkivchefen.

Västra Götalandsregionen:

Arbetet med att ta fram en regional överenskommelse mellan Västra Götalandsregion och den sociala ekonomin 3
fortsatte under år 2014. 21/3 anordnades en uppföljningskonferens på Ljungskile folkhögskola. Från Arkivet
deltog ordförande och arkivchef. Regionsfullmäktige antog överenskommelsen 25/11. 5/12 var vi en av
70 organisationer som undertecknade den vid en ceremoni i Folkets hus i Göteborg. 6/3 uppvaktades
Alex Bergström, regionråd och ordförande i Kulturnämnden, av Kaisa Blank-Nordmark och Jonas Andersson.

UPPTAGNINGSKOMMUNERNA
Ale Kommun
Vi har under året haft besök från företrädare från frikyrkorörelsen i Ale (Pingströrelsen och Equmeniakyrkan ) De har
haft med sig ett spännande arkivmaterial. Detta var i sin tur passande eftersom intresset för frikyrkan är stort
bland dem som forskar om föreningslivet i Ale.
Under år 2014 har Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland fortsatt sitt löpande inventeringsarbete i Ale kommun
Inventeringen rör förenings- och företagsarkiv och görs i samarbete med lokala kontaktpersoner i kommundelarna.
19/8 besökte Jonas Andersson Tudor i Nol. Dels för att inventera arkiv. 19/9 besökte han kollega Liz Gunnarsson
i Vänersborg för att hämta arkivmaterial från Kooperativa Förbundets Centralarkiv med proveniens i Ale.
Föreningar har hört av sig rörande arkivering och vi fick in tips rörande nedlagda föreningar .
Leveranser 2014: 21 stycken.
Exempel på nya arkivbildare är: Elimförsamlingen i Alafors, Skepplanda Östra Viltvårdsförening
och Studieförbundet Vuxenskolan Alebygden.
Forskning 2014: Fokus har legat på släkt-och hembygdsforskning med tyngdpunkten på frikyrkorörelsen.

Härryda Kommun
Kommunen anställde en ny föreningsutvecklare, Emma Kronberg under året och vi passade på att hälsa på henne
och hennes kollegor för att informera om vår verksamhet. Så skedde också 11/9. Det var ett konstruktivt samtal
som mynnade ut i en inbjudan att medverka i Idrottens Ledarvecka 4. Vi ställde samman en fotoutställning som
visades i samband med boxaren Åsa Sandells föreläsning 13/11 i Mölnlycke Kulturhus. Inför deltagandet blev vi
intervjuade av Härryda-Posten och artikeln publicerades 12/11. Jonas och Kaisa var på plats och fick flera nya
kontakter med föreningar. En viktig sak som påverkat föreningsklivet i kommunen är det nya kulturhuset i
Landvetter (invigt 31/1 2015). I samband med detta blir ett antal föreningar med lokaler i Mölnlycke kulturhus
lokallösa. Vi fick en lista på dem från kommunen och en del av dem har redan kontaktat oss självmant. Flera
av dessa planerar att leverera sina arkiv. Vi har upplevt ett gott samarbete med kommunen under året och
kunnat konstatera att allt blir allt mer välkända. Vi har även haft kontakt med Stadsarkivet i Borås där några
föreningar från fd. Björketorps kommun hamnat. Dessa skall levereras över till oss.
Leveranser 2014: 12 stycken.
Exempel på föreningar är Härryda Hemslöjdförening, Reumatikerföreningen i Härryda och PRO Landvetter.
Forskning 2014: Fokus har legat på interforskning från föreningarna själva.
http://www.harrydaposten.se/2014/11/foreningsarkivet-vardar-kulturarvet/
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Social ekonomi är ett samlingsbegrepp för föreningar och organisationer som inte drivs utifrån ett vinstintresse. Överenskommelse tar sin utgångspunkt i
en nationell överenskommelse, se www.overenskommelsen.se.
4
Arrangeras i samverkan mellan Härryda, Mölndal och SISU.
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Kungälvs Kommun
Vårt årsmöte hölls 29/4 i Mimers Kulturhus i Kungälv. Mötesordförande var Maria Steen, Kungälvs
Arbetarekommun och för kulturinslaget stod den unge kungälvspianisten David Carbe. Vi väntar på ett
antal leveranser. Det pågår t. ex. ett inventeringsarbete av föreningar i Torsbytrakten. Detta arbete utförs
av ideella krafter i bygden.
Leveranser 2014: 4
Antal arkivbildare vid årets slut: 56

Mölndals Stad
Vårt samarbete med Mölndals Stad återkommer under flera rubriker i denna redogörelse. Vi har haft
ett löpande samarbete med förvaltningar och avdelningar som t. ex Kultur och Fritid, Serviceförvaltningen,
Stadsarkivet med flera. Ett spännande projekt rörande ritningar och kartor initierades under år 2014. Föreningsarkivet
i Sydvästra Götaland bevarar, inom ramen för Industrihistoriskt Arkiv, bl. a. arkivet från pappersbruket AB Papyrus.
som Klippan AB skänkte till oss i samband med brukets konkurs år 2005. År 2009 köpte Mölndals stad bruksområdet
från konkursförvaltaren och i köpet ingick brukets Ritningsarkiv. Det kommunala bolaget Mölndala Fastighets AB,
som är ansvariga för exploateringen och utvecklingen av Forsåkersområdet, 5ville nu avveckla Ritningsarkivet
och använda lokalerna för andra ändamål. Vi var villiga att bevara detta intressanta material i form av en deposition.
Förutsättningen var dock att handlingarna ordnas och förtecknas då det fått förfalla under ett antal år. För detta
kommer det att krävas att staden rekryterar en person för detta arbete. Det blir en fråga inför 2015.
Leveranser 2014: 646

Fr. v. Kurt-Lennart Andersson, Gunnar Brandberg,
Lars ”Kina” Lundberg och Ulf Pettersson. Transport
av delar av Ritningsarkivet 2014-10-07. Foto: Jonas Andersson

Interiörbild från Ritningsarkivet
våren 2015. Foto: Sanna Yuen.

Partille Kommun
På grund av bemanningssituationen har vi inte kunnat bedriva någon uppsökande verksamhet i Partille
under 2014. Vi har dock blivit kontaktade av ett antal föreningar som skall leverera framöver. Denna process
är dock svår att styra.
Leveranser 2014: 2
Antal arkivbildare vid årets slut: 57

Öckerö Kommun
Under våren inleddes ”Öckeröprojektet” som är ett samarbete mellan Föreningsarkivet och Studieförbundet
Vuxenskolan Göteborg i dialog med Öckerö KoF. Syftet är att nå ut med information om de båda organisationernas
verksamheter. Ett sätt att göra det är att besöka de lokala Ö-råden. Till Ö-råden består av de lokala föreningarna
och där hanterar man ö-gemensamma frågor. Dessutom är de remissinstanser för kommunen. Den 23/1 inleddes
turnén med ett besök på Bohus-Björkö. Där träffade man Ö-råden från Björkö och Grötö. Vid detta möte kunde inte
Föreningsarkivet medverka. Nästa möte hölls i församlingshemmet på Hyppeln 5/2. Det var ett bra möte. Därefter
besöktes Rörö Ö-råd 28/5. Ytterligare fyra öars råd återstår att besöka: Fotö, Hönö, Kalvsund (igen) och KällöKnippla. Jonas har dessutom vid två tillfällen inventerat arkiv hos Nimbuskyrkan Öckerö Missionsförsamling
vilket har resulterat i en stor mängd nya arkivbildare.
Leveranser 2014: 18
Antal arkivbildare vid årets slut: 29

5
6

Det nya namnet på det tidigare bruksområdet.
Dessutom tillkommer ett antal föreningar medverksamheter i flera kommuner. Dessa registreras dock som distriktsorganisationer. Detta berör
framförallt Härryda, Mölndal och Partille.
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Besök hos Rörö Ö-råd 2014-05-28
Foto: Jonas Andersson

Arkivinventering hos Nimbus Öckerö Missionsförsamling
2014-09-29. Foto: Jonas Andersson

SAMARBETE MED ANDRA ARKIV OCH INSTITUTIONER
Västra Götalandsregionen
Arkivet har ett bra samarbete med Region och Stadsarkivet i Göteborg och framförallt med Folkrörelsernas Arkiv
som ingår i deras organisation. Vi har även löpande kontakt med de olika förvaltningarna under Kulturnämnden,
t. ex,. Kultursekretariatet. Utredningen rörande vilken politisk nämnd och förvaltning som skall hantera
bidragen till de regionala föreningsarkiven, samt uppföljningen av deras uppdrag, slutfördes inte under året.

Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg
Vi har även haft ett bra samarbete Riksarkivet som de senaste åren genomgått en stor omorganisation.

Samarbetsgruppen, Chefsmöten och Arkivportalen.nu
Samarbetsgruppen för Folkrörelse- och Föreningsarkiven i Västra Götaland utgörs av de regionala folk och
föreningsarkiven i Västra Götaland, samt Folkrörelsernas Arkiv i Göteborg. Gruppen skapades på initiativ av
den nybildade Västra Götalandsregionen och fick sin nuvarande utformning via ett samverkansavtal som
upprättades senhösten 2004. Arbetet i Samarbetsgruppens verksamhet har präglats av en vilja att arbeta framåt
och att utvecklas. Hemsidegruppen, som består av arkivcheferna har inte haft några möten under året, men
den gemensamma webportalen Arkivportalen.nu har fått ett nytt utseende. Detta arbete utfördes av Gabriella
Torsander på Vänersborgs föreningsarkiv.

ABM7-samverkan - praktiken
SAMM(Samverkan arkiv och muséer i Mölndal) har träffats 2 gånger under året. Gruppen består av
Föreningsarkivet, Mölndals stadsmuseum, hembygdsföreningarna i Mölndal, Kållered och Lindome, samt
Gunnebo slott och Trädgårdar. Där diskuterar man gemensamma utmaningar varav tillgängliggörande av
samlingarna är en viktig del. Ett sätt att tillgängliggöra är att digitalisera. Under året fortsatte arbetet med
implementeringen av det webbaserade publiceringsverktyget Primus. Detta berör Föreningsarkivet, Stadmuseet
och Kållereds Hembygdsförening. Tidigare använde de programmet Sofie. Sofie upplevdes dock som begränsat,
inte minst gällande sökmöjligheter. PrimusNett ägs av det norska företaget KulturIT ANS och administreras
av KulturIT. Den publika digitala plattformen för alla Primusmuseer är DigitaltMuseum som försetts med
många sökfunktioner och har stor spridning genom bl. a K-samsök och Europeana. Sidan digitaltmuseum.se
administreras av Nordiska Museet och det är där våra fotosamlingar skall bli ligga. 19-20/2 genomgick
arkivchefen en utbildning i det nya programmet. 26/3 fick han och Mikael Hammerman från museet möjlighet
att föreläsa om vårt samarbete i samband med Digikult, se mer nedan. Där kunde de visa på ett praktiskt exempel
på ett fungerande samarbete mellan olika aktörer inom kulturarvssektorn. Museet blev klar med sin publicering’
under hösten. Föreningsarkivet beräknas vara klart i april 2015.

Mölndals Stadsmuseum
Med Mölndals Stadsmuseum, vår närmaste granne, har vi en kontinuerlig samverkan i diverse olika
projekt. Under 2014 har vi bl. a. bidragit med arkivmaterial till deras utställning ”80-tal” som invigdes 17/5.

Hembygdsrörelsen
Vi arbetar ständigt på att utveckla och fördjupa vårt samarbete med hembygdsrörelsen inom vårt upptagningsområde. Det gäller såväl föreningar som enskilda hembygdentusiaster. Under året har vi haft ett extra tätt samarbete
med ovannämnda Kållereds Hembygdsförening. De lyckades få ett forskningsstipendium från Torsten Söderbergs
stiftelse. Dessa pengar använde de nu till förteckna och tillgängliggöra dels sina många gårdsarkiv, men primärt
7

Arkiv, bibliotek och museer.
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arkivet från gården Sagered i södra Kållered. Sagered är en gammal gård med kopplingar till Ostindisiska kompaniet.
Arbetet utfördes av Karl Bjernestad, tidigare anställd på Föreningsarkivet, som fick sin arbetsplats på vår
expedition. Sageredsmaterialet visade sig i sin tur bestå av sju olika arkivbildare i form av gårdsarkiv, företagsarkiv
och personarkiv. När det gäller Industrihistoriskt Arkiv, förebereder vi mottagandet av arkivmaterial från
kemiföretaget SOAB som är arkivbildare hos oss,. Det aktuella materialet har bevarats av Mölndals Hembygdsförening.
I och med denna leverans kommer vi att ha 2/3 av detta företagsarkiv. En tredje del förvaras hos Landsarkivets depå på
Polstjärnegatan på Hisingen.

Studieförbunden
Både ABF och SV finns representerade som medlemsorganisationer hos oss. När det gäller samarbetet under året
har vi framförallt samarbetat med SV. Hos SV Göteborgsregionen Sydost bedriver vi studiecirkelverksamhet och
våra utåtriktade satsningar arrangeras i samarbete med dem, t. ex. träffen med SOAB-veteranerna, se nedan. Med
SV Göteborg genomför vi ”Öckeröprojektet”, se nedan.

ARKIVETS BESTÅND OCH UTNYTTJANDE
Leveranser
Under året har vi tagit emot 132 arkivleveranser. År 2013 hade vi 99 leveranser.
Statistik:8
Nya leveranser
83
Tilläggsleveranser
49
Av de inkomna leveranserna har 5 avyttrats till Göteborg där de har sin proveniens.
5 leveranser härrörde från arkivbildare med distrikt eller flera kommuner
som verksamhetsområde: Diabetesföreningen Västra Götaland, Göteborgs Stifts Norra Kyrkosångarförbund
(med säte i Kungälv), Hörselskadades Förening Mölndal/Härryda/Partille, Studieförbundet Vuxenskolan
Göteborgsregionen Sydost (Alingsås, Lerum, Mölndal och Partille), 11 Distriktet av Kooperativa Förbundet
Värmlands län 9. Slutligen fick vi en leverans från en arkivbildare utanför vårt upptagningsområde,
Strömstads Reumatikerförening, som valt att bevara sitt arkiv hos oss.

Förteckningsarbetet
På grund av bemanningssituationen så har endast tre arkiv förtecknats. Under året har vi dock börjat
ett stort förteckningsarbete i samband med en deposition. Det rör sig om Ritningsarkivet från
AB Papyrus. Mer om detta nedan.

Arkivbestånd
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland hade vid årets slut 977 arkivbildare. Värt att notera är att
några av dessa tillkommit genom de ombildningar och sammanslagningar som är så vanliga
i organisations och föreningsvärlden.
Forskning och research i urval
Trenden när det gäller forskningen höll i sig. Fokus har legat på bebyggelseforskning,
hembygdsforskning, släktforskning och forskning inför diverse jubileer. Här följer några exempel
på forskning som bedrivits under året:
Mölndala Fastighets AB har använt oss som resurs i samband med exploateringen av Forsåkersområdet och
Mölndals stadsmuseum har anlitat oss för att ta fram information i samband med dokumentationen av
samma område. Mölndals Energi har sökt bilder inför sitt 50-årsjubileum.
Mölndals-Posten har behövt underlag till ett antal artiklar. Bland annat rörande exploateringen
av Forsåkersområdet och i samband med 90-årsjubileet av Fässbergs IF:s SM-guld 1924.
Vi har haft besök av en forskare med inriktning mot flyghistoria inom vårt upptagningsområde.
Han har dels varit intresserad av enskilda personer, dels om anläggningar.
Sveriges äldsta aktiva egnahemsförening, Toltorpsdalens Egnahemsförening, har forskat hos inför
sitt 100-årsjubileum som inföll 2014. Mölndals Brottarklubb har forskat inför sitt 90-årsjubileum
som infaller 2015. Hermansby bygdegårdsförening har gjort research inför utdelningen av deras utmärkelse

”Silvernålen”.
8
9

Statusen på arkivbildarna.
Skall levereras till Värmlandsarkiv. Ingick i levereransen med kooperativt material från Ale.
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Studiecirkeln om Papyrus har träffats under hela året. Cirkeln täcker in både hembygdsforskning,
släktforskning, näringslivshistoria etc. Dessutom utför de ju ett omfattande dokumentationsarbete.
De har under året inlett ett samarbete med Mölndals stadsmuseum rörande fotodokumentation.
Framtagna volymer
83 volymer från 38 arkivbildare.

Besökare – fysiska och virtuella
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland har under år 2014 besökts av 183 personer. Siffran inkluderar forskare och
studiebesök. Det den inte inkluderar är naturligtvis andra typer av kontakter som t. ex telefon och mailkontakter. När det
gäller grupper har Arkivet bland annat haft besök från Skaraborgs föreningsarkiv, Sahlgrenskas Arkiv och företrädare för
ett antal SV-avdelningar från Västra Götaland.
foreningsarkivet-svg.se (1/1 2014 – 31/12 2014)
3373 besökare
arkivportalen.nu 10 (1/1 2014 – 31/12 2014)
8006 besökare
Youtube (1/1 2014-31/12 2014)
59 visningar
eniro.se (1/1 2014 -31/12 2014)
343 klick
Expeditionen hade tyvärr även besök av några inbrottstjuvar under våren. Någon gång under natten mellan 16/3 och 17/3
bröt sig några in på vår expediton på Kvarnbygatan 12. De tog sig in i fastigheten via trapphallen som finns i anslutning
till ett garage längre ner i fastigheten. Glasdörren till en olarmad och tom lokal, som fastighetsägaren larmat av,
slogs sönder och man kunde nå hissen och med hjälp av den ta sig ner till lokalerna på Kvarnbygatan. Dörren till vår
expedition bröts upp. Ingenting blev förstört. Vi blev av med handkassa (1920 kronor), nycklar, en kamera, ett kreditkort
och ett kundkort. Tyvärr fick tjuvarna med sig soprumsnyckeln som förvarades i kassaskåpet. Fastighetsägaren fick
därför byta ut lås och cylindrar där. Detta omfattades inte av vår försäkring och fastighetsägaren skickade fakturan
till oss. Vi valde att inte bestrida. Vi fick därmed betala en självrisk + fakturan från låsföretaget. Sura pengar, men det
kunde varit värre.

Referensbiblioteket
Ansvarig för referensbiblioteket var Kaisa Blank-Nordmark.

Lokaler/Arkivcenter
Lokalprogrammet för ett Arkivcentrum togs fram i december 2012. Därefter har vi avvaktat den övergripande planeringen
av Forsåkersområdet. Detta arbete sköts av Plangruppen för Forsåkersområdet, där bland annat stadsarkivarie Ulla
Hasselqvist ingår. År 2014 har följande skett i ärendet: 11/6 träffade Jonas och Carl Henrik Ronge (Mölndals stadsarkiv),
MölnDala Fastighets AB:s nytillträdde vd, Anders Ohlsson. Mölndala leder utvecklingen av området. De informerade
honom om idén och arbetet med ett arkivcentrum och lämnade över det material som tagits fram. Mötet resulterade inte i
några konkreta handlingsplaner, men han var intresserad av och positiv till idén. 8/10 träffades ”intressenterna”, d v s
Föreningsarkivet, Stadsarkivet i Mölndal, Mölndals hembygdsförening och Kållereds hembygdsförening. I gruppen ingår
även Mölndals stadsmuseum som observatör. Man var enig om att man behöver förankra projektet utanför Mölndal, då det
berör flera kommuner. Planen är att år 2015 närma sig Föreningsarkivets upptagningskommuner, Göteborgsregionens
kommunalförbund och VG-regionen. Kanske kan det även finnas medel och samarbetspartners inom EU. Det kan vara
meningsfullt att undersöka vilka andra typer av verksamheter som skulle kunna knytas till konceptet för att skapa
en synergieffekt. Arbetet fortgår...

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 11
Detta är exempel på vår utåtriktade verksamhet under år 2014

SOAB-veteraner
Inom ramen för Industrihistoriskt Arkiv och i samarbete med SV Göteborgsregionen Sydost anordnade vi en
återträff för tidigare anställda vid företaget SOAB 63 veteraner slöt upp. De fick förutom fika även ta del av
ett bildspel om företaget. Ett av syftena med träffen var initiera en eller flera studiecirklar kring företagets
historia och vid kvällen hade vi fyllt en lista med intresserade. Tanken är att cirkeln skall starta under
2015 och fokus skall inledningsvis ligga på fotoidentifiering.
10
11

Sida som vi driver tillsammans med de övriga medlemmarna i Samarbetsgruppen.
Se även avsnitten om de olika kommunerna. Där behandlas även inventeringsarbetet.
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Bildvisning
Onsdagen 21/5 var det bildvisning på Bibliotekslabbet i Mölndal. Gänget i Studiecirkeln om Papyrus visade
bilder med en av deltagarna som moderator. Besökarna uppmanades att göra inspel och gjorde så. Ca 60
personer valde att deltaga. Detta var ett samarrangemang mellan Föreningsarkivet, Mölndals stadsbibliotek
och SV Göteborgsregionen Sydost.

Kulturnatt i Kvarnbyn
Kulturnatt i Kvarnbyn anordnades 5/9. Vi valde att valde att visa bildspelet ”Vansinnigt sköj” – Åren
På Freja. Bildspelet dokumenterar verksamheten på den rörelsedrivna ungdomsgården Unga Örnar Frejagården
som existerade 1973-1994. Producent var Jonas. Bildspelet visades flera gånger under kvällen och vi fick många positiva
omdömen.

Kaisa och Pia Essunger i Mölnlycke Kulturhus.

Noteringar från Frejagårdens dagbok som ledarna förde.

Bildprojektet
Detta projekt har varit mer eller mindre vilande under år 2014. Tanken är att se över och utveckla det under år 2015.
Vi hade 5 bilder publicerade under året.

Filmprojektet
Vi hade en filmvisning under året. Den skedde i samarbete med Mölndals Hembygdsförening 22/10.

Utställningsverksamhet
Flera av våra arkivbildare finns representerade i Mölndals stads utställning 80-tal som invigdes 17/5. Under
våren 2015 kommer det att anordnas en temadag om Jitex då vi kommer att spela en mer aktiv roll.
Vi producerade även en liten fotoutställning med bilder från Sjövalla Frisksportklubb och Mölnlycke IF.
Den visades i Mölnlycke Kulturhus samband med Idrottens ledarvecka, se ovan.
Vi har även publicerat ett antal av våra bildspel på vår Youtubekanal med god respons

Veteraner från SOAB 2014-02-27. Foto: Claes-J Meurling.

Arkivchefen grubblar. Foto: Jenny Förander, Härryda-Posten
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Slutord
Ännu ett år har flytt
och föreningsarkivet står nu inför ett nytt.
Mycket är det som har hänt
bäst är nog att vår ekonomi äntligen vänt.
Regionen lyssnade som sig bör,
för våra problem, vi därför fick gehör.
Många ville i våra lokaler vara,
inbrottstjuvarna dock vi utan oss kunnat klara.
Härryda-Posten om oss ville skriva
om vilken verksamhet vi för föreningar bedriva.
Remiss om social ekonomi vi fick att besvara
konferensen i Ljungskile vi dock kunnat utan vara.
Att digitalisera våra bilder, det tar tid
men med PRIMUS vi kan vid vår plan fasthålla vid.
Äntligen vi in i framtiden kan sluta backa
alla som för oss kämpat vi vill tacka.
För styrelsen
Kaisa Blank-Nordmark

Staffan Bjerrhede

Liban Wehlie

Gunnar Brandberg
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Maria Kornevik Jakobsson

BOKSLUT
2014
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KOMMENTARER TILL BOKSLUT 2014
Av de bilagda räkenskapshandlingarna framgår att resultatet för 2014 blev ett överskott på 185 240 kr
Förslaget från styrelsen är att årets överskott överförs i ny räkning, vilket innebär att Eget kapital visar Kr 138
653 kr.

RESULTATRÄKNING
INTÄKTER
Medlemsavgifter
127 Organisationer har betalat 33 100 kr i medlemsavgifter för år 2014 (128 organisationer 39 700)
Antalet betalande organisationer har således minskat med 1 medlem. Då är det dock bra att veta att
Ingetorps Golfklubb år 2013 avvecklade sin verksamhet och betalade in 4 000 kronor i samband med detta
och att SV. Pappers avd. 63 Mölndal betalade in 5 000 kronor i retroaktiv medlemsavgift för åren 2008-2012.
Dessutom har ett antal föreningar slagits samman i samband med omorganisationer
Bidrag från Västra Götalandregionen Arkivnämnden och Kulturnämnden
Västra Götalandsregionen beslutade 2010 att lämna bidrag med 1,8 miljoner per år till de fyra folk- och
föreningsarkiven. Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland fick 389 988 kr. Från Kulturnämnen har
erhållits 200 000 kr.
Bidrag från kommuner
Mölndals stad har givit ett driftsbidrag med 125 000 kr och ett hyresbidrag med 100 000kr.
Övriga kommuner har betalat totalt 87 000 kr, se Not 5.
Övriga anslag, bidrag mm.
2006 erhöll Industrihistoriska arkiv anslag med 165 000 kronor. 1/10 av anslaget har förts över
till Föreningsarkivet under 9 år, 2014 = 16 500 kr. Se not 6. Kvartsående anslag 16 500 kr.
Totala intäkter.
Under räkenskapsåret uppgår totala intäkterna till 189 243,66 kr.
KOSTNADER
Lokalkostnader
Hyreskostnaderna uppgår till 137 544 kr. Under några år har en felaktig mervärdesskatt tagits ut på
hyran. Beloppet har inte återbetalats varför beloppet 32 534 kr kostnadsförts. Övriga lokalkostnader
Utgör kostnader som uppstod efter ett inbrott.
Verksamhetskostnader
Total kostnad 12 203 kr, varav kostnader för Digitaliseringsprojektet är 11 181 kr.
Övriga kostnader
Förbrukningsinventarier 8 361 kr och övrigt förbrukningsmaterial 1 516 kr.
Reparation och underhåll 9 977,50 kr varav underhåll av datorer 7 207 kr.
PR 6 800 kr är den stora kostnaden Eniro.
Administrationskostnader 7 129,65 är kontorsmaterial 4 240,65, pg avgift 450 kr samt bankkostnader 2 439 kr.
I försäkringar 8 167 kr ingår en självrisk (inbrottet) med 1 200 kr.

15

Diverse tjänster 15 180 kr varav extern redovisningstjänst 7 500 kr. Idea 1 440 kr upptryckning av
Verksamhetsberättelse 4 800,00.
Personalkostnader
Löner 335 100 kr ingår ökad avsättning till semesterlön med 15 000 kr.
BALANSRÄKNING
Inventarier
En kopiator inköpt 2010 för 10 000 kr och en dator inköpt 2011 för 7 454 kr. Kopiatorn är helt avskriven
och datorn har ytterligare ett års avskrivning 1 490 kr.
Kortfristiga fordringar
Inbetald preliminär skatt 14 465 kr som skall täcka särskild löneskatt.
Medlemsavgifter som betalats i januari 2015, 350 kr och saldo på skattekontot 2717 kr.
Likvida medel
Lånet från Mölndals Stad är återbetalt till fullo.
Eget kapital
Styrelsen föreslår att årets överskott 185 240 kr överföres i löpande räkning. Eget kapital redovisas därefter till
138 653 kr.

Mölndal den 25 mars 2015
Styrelsen
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RESULTATRÄKNING ÅR 2014
140101-141231

130101–131231

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Lönebidrag, utvecklingsstöd
Bidrag från VG-regionen AN
Bidrag från VG-regionen KR
Anslag, bidrag från Mölndals stad Not 4
Anslag, bidrag från övr. kommuner Not 5
Övriga bidrag
Övriga intäkter
Industrihistoriskt arkiv
AB Papyrus arkiv
Övriga anslag
Nor 6
Summa intäkter

33 100
0
389 988
200 000
225 000
87 000
150
0
0
0
16 500
951 738

39 700
159 778
389 988
0
225 000
87 000
300
150
3 800
950
16500
923 165

KOSTNADER
Lokalkostnader
Verksamhetskostnader
Övriga kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

182 997
12 203
95 822
471 819
762 841

137 628
640
69 808
681 793
889 869

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR
Räntekostnader

188 897
3 491
185 406
166

33 296
3 491
29 805
0

ÅRETS REDOVISADE RESULTAT

185 240

29 805

Not 7
Not 8
Not 9
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier
Ack. Avskrivningar
Summa Anläggningstillgångar

2014-12-31

2013-12-31

17 454,00
-15 964,00
1 490,00

17 454,00
-12 473,00
4 981,00

17 532,00
0
1,00

2 458,00
32 534,00
1,00

48 746,00
145 836,09

48 953,60
53 732,82

Summa Omsättningstillgångar

212 115,09

137 672,43

SUMMA TILLGÅNGAR

213 605,09

142 660,43

-46 586,57
185 239,66
142 657,09

-76 391,12
29 804,55
-46 586,57

1 429,00
7 043,00
0,00
4004,00

1 403,00
8 647,00
100 000,00
31 197,00

45 976,00
16 500,00
74 952,00

15,000,00
33 000,00
174 247,00

213 605,09

142 660,43

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Mölndals stad återbetalning av moms
Andelar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Kassa och bank

Not 1
Not 2

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Balanserade vinst/förlust
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL
SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Avräkning skatteverket
Kortfristigt lån
Övriga kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter och
upplupna kostnader
Avsättningar
SUMMA SKULDER
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Not 3
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
2014
Not 1 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter
Hyra första kvartalet 2015
Visual arkiv 2015
Binero/ hemsidan 2015
Eniro 2015
Hogia 2015
Summa

34 344,00
3 281,00
1 896,00
5 500,00
3 725,00
48 746,00

Not 2 Kassa och Bank
Kassa
Plusgiro
Bank
Summa

3 000,00
0,00
142 836,09
145 836,09

Not 3 Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner
Sociala avgifter dec
Medlemsavgift 2015
Beräknat konsultarvode

2013

3 000,00
1 142,14
49 590,69
53 732,83

30 000,00
8 326,00
150,00
7 500,00
45 976,00

Not 4 Anslag bidrag Mölndals stad
Hyresbidrag
Bidrag
Summa intäkter

100 000,00
125 000,00
225 000,00

100 000,00
125 000,00
225 000,00

Not 5 Anslag övriga kommuner
Härryda
Ale
Partille
Kungälv
Öckerö
Summa

25 000,00
25 000,00
10 000,00
2 000,00
25 000,00
87 000,00

25 000,00
25 000,00
5 000,00
2 000,00
25 000,00
82 000,00

Not 6 Övriga anslag, bidrag
Anslag Papyrus, semesterstiftelsen
Anslag PUA Wallenbergs minnesfond
Anslag Föreningen Mölndals Kvarnby
Summa

7 000,00
7 000,00
2 500,00
16 500,00

7 000,00
7 000,00
2 500,00
16 500,00

Not 7 Lokalkostnader
Hyreskostnader
Ej återbetald moms Mölndals stad
Övriga lokalkostnader
Summa
Not 8 Övriga kostnader
Förbrukningsmaterial
Underhåll inventarier

137 544,00
32 534,00
12 919,00
182 997,00

137 628,00

9 921,00
9 977,50
19

1 674,95
17 109,04

137 628,00

PR
Hemsida
Representation och gåvor
Administrationskostnader
Trycksaker
Telefon
Porto
Försäkringar
Förvaltningskostnader
Representation, internt
Årsmöteskostnader
Kurs och konferensavgifter
IT-tjänster Mölndals stad
Diverse tjänster
Medlemsavgifter
Övriga kostnader
Summa

6 800,00
2 774,60
3 389,00
7 129,65
55,00
2 985,00
2 472,50
8 167,00
2 018,95
1 325,00
3 473,00
0,00
15 438,00
15 180,00
2 796,00
1 920,00
95822,20

5 288,00
2 039,00
330,00
5 460,86
0,00
3 339,00
3 146,00
4 628,00
2 523,00
2 690,00
1 024,20
1 250,00
15 166,00
2 400,00
2 030,00
-290,00
69 808,05

Not 9 Personalkostnader
Löner
Bilersättning egen bil
Arbetsgivaravgifter
ITP, TGL Fora mm
Särskild löneskatt, 2013,2014
Utbildning
Sjuk- och hälsovård
Övriga personalkostnader
Summa

335 100,00
1 908,10
100 704,00
21 571,00
9 036,00
0,00
3 500,00
0,00
471 819,10

485 463,72
1 862,65
160 584,00
26 783,00

20

500,00
6 600,00
0,00
681 793,37
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STIFTELSEN JOHN L BÖRJESSONS DONATIONSFOND
BALANSRÄKNING
2014-12-31

2013-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

0,00

0,00

Omsättningstillgångar
Fonder anskaffningskostnad
Kortfristiga fordringar

31 350,00
0,00

31 197,00

Summa Omsättningstillgångar

31 350,00

31 197,00

SUMMA TILLGÅNGAR

31 350,00

31 197,00

31 197,00
153,00
31 350,00

31 197,00
0,00
31 197,00

2014

2013

INTÄKTER
Ränta

153,00

0,00

SUMMA INTÄKTER

153,00

0,00

KOSTNADER

0,00

0,00

ÅRETS RESULTAT

153,00

0,00

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Balanserade vinst/förlust
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
RESULTATRÄKNING
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Styrelsens förslag nr 1
angående hanterandet av redovisat resultat 2014
Styrelsen föreslår att årets överskott 185 240 kr överföres i löpande räkning. Eget kapital redovisas
därefter till 138 653 kr.
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Styrelsens förslag nr 2
angående medlemsavgift 2016.
Medlemsavgiften för 2016 föreslås enligt nedanstående förslag;
Bildningsorganisationer
Politiska organisationer
Fackliga organisationer
Ekonomiska organisationer
Övriga organisationer
Företag
Organisationer som upphört

300 kronor - 2 000 kronor
450 kronor - 3 000 kronor
450 kronor - 3 000 kronor
300 kronor - 2000 kronor
150 kronor - 1 000 kronor
enligt överenskommelse
ingen avgift

Det lägre beloppet avser minimiavgift. Det är fullt möjligt för medlemsorgansationer att betala en
högre avgift än det högre beloppet.
Styrelsen föreslår årsmötet,
att medlemsavgiften skall fastställas enligt ovanstående förslag för år 2016
Medlemsavgiften var för 2015 enligt följande;
Bildningsorganisationer
Politiska organisationer
Fackliga organisationer
Ekonomiska organisationer
Övriga organisationer
Företag
Organisationer som upphört

300 kronor - 2 000 kronor
450 kronor - 3 000 kronor
450 kronor - 3 000 kronor
300 kronor - 2000 kronor
150 kronor - 1 000 kronor
enligt överenskommelse
ingen avgift
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Styrelsens förslag nr 3
angående utvecklings- och arbetsplan för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland
2015-2016
Förslag i enlighet med bilaga 1.
Styrelsen föreslår årsmötet,
att fastställa ovanstående förslag till utvecklings- och arbetsplan för Föreningsarkivet i
Sydvästra Götaland.
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Bilaga 1
UTVECKLINGS – OCH VERKSAMHETSPLAN 2014/ 2015

Syfte och verksamhetsområde
Föreningsarkivet Sydvästra Götaland skall fortsätta arbetet med att samla in, vårda och visa upp arkivmaterial från
föreningar och organisationer från vårt upptagningsområde som utgörs av kommunerna Ale, Härryda, Kungälv,
Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Vi vill även utföra motsvarande arbete med arkiv
från näringsverksamheter från dessa kommuner. Då inom ramen för Industrihistoriskt Arkiv. Syftet med vår
verksamhet är att fungera som ett stöd för de aktiva föreningarnas verksamhet, samt att vara en kunskapskälla
för medborgare och forskning.
Arkivforskning bidrar till livskvalitet och ger medborgarna möjlighet till att ta del av och förhålla sig till vårt
gemensamma kulturarv. Den kan ge förutsättningar för såväl kreativt skapande som till en fördjupad förståelse
av oss själva och vårt samhälle. Detta är ju sådant man framhåller när det gäller den sociala dimensionen av det
hållbara samhället som det beskrivs i Vision Västra Götaland. Där kan man läsa följande: ”Att vårda kulturarvet
ger trygga och kreativa människor”12.

Verksamheten
Vår verksamhet som arkivinstitution vilar på tre begrepp: samla, vårda och visa.
När det gäller samlandet vill vi under perioden fortsätta nätverksbyggandet ute i kommunerna i vårt
upptagningsområdet. Erfarenheten har lärt oss att nätverk är den bästa vägen för att nå ut till potentiella
arkivbildare. Det gäller såväl för aktiva som nedlagda föreningar. Av största vikt är dessutom att se till att våra
befintliga arkivbildare fortsätter att leverera med viss regelbundenhet. Detta underlättar vårt planeringsarbete
och kan motverka att material försvinner/gallras i samband med att styrelse och ledare byts ut i föreningarna. En
avstämning bör därför göras under perioden. När det gäller kontaktpersoner/ombud åligger det medlemsorganisationerna att se till att vi aktuella kontaktuppgifter.
Beträffande vårdandet vill vi under innevarande tvåårsperiod se att vårt förteckningsarbete återfår den
omfattning det hade innan personalnedskärningen 2013. Förutsättningen för detta är att vi kan rekrytera
kompetent personal. Vi vill tillse att vi har lokaler som är dimensionerade och utrustade för det växande
arkivbeståndet. Detta oavsett informationsbärare. Därför vill vi, i samarbete med andra aktörer, ta fram
strategier och hitta tekniska lösningar för att säkerställa bevarandet även av det digitala kulturarvet
När det gäller att visa vill vi under perioden fortsätta vårt utåtriktade arbete med publicerandet av bilder inom
Bildprojektet. Vidare vill vi fortsätta att utveckla vårt arkivpedagogiska arbete. Vi skall förlägga Arkivens dag
till någon kommun där vi inte tidigare arrangerat denna dag.

Personal och lokaler
Under 2014 hade vi en person anställd på heltid. Denne arbetade bl. a med att samla in, ordna, förteckna, vårda och
att visa arkivmaterialet. Vi skall under åren 2015/2016 utöka personalstyrkan med en tjänst med inriktning mot
förteckningsarbete. Vi har dessutom en ambition om att kunna rekrytera ytterligare en person med inriktning mot
tillgängliggörande. Bemanningsfrågan är helt avhängig av storleken på våra ekonomiska medel.
När det gäller lokalerna vill vi, under 2015/2016, dels se till att vi använder våra befintliga lokaler på bästa möjliga
sätt, dels fortsätta arbetet med tillskapandet av ett Arkivcentrum. Där skall finnas plats för en eller flera arkivdepåer,
beredningsutrymmen, forskarplatser, utställningslokaler och en expedition. En viktig del i detta arbetet är att förankra
dessa tankar i hela vårt upptagningsområde. Detta är ett arbete för styrelsen och våra olika kontakter inom
upptagningsområdet.
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Samarbete
Vår avsikt är att, under perioden 2015/2016, utveckla och fördjupa vårt samarbete med de övriga regionala folk
och föreningsarkiven inom ramen för Samarbetsgruppen för Förenings och Folkrörelsearkiven i Västra
Götalands län. Tillsammans omfattar vi hela regionen. Vi kan bidra till varandras utveckling genom
informations- och erfarenhetsutbyte, samt gemensam opinionsbildning.
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland vill fortsätta att utveckla och fördjupa våra kontakter med övriga arkiv,
bibliotek, museum 13, studieförbund och hembygdsföreningar inom vårt verksamhetsområde. Vi vill utveckla
vår roll som regionalt förenings- och näringslivsarkiv i Västra Götaland, genom att bli ännu mer närvarande i
upptagningskommunerna. Detta åstadkoms i samverkan med kommunerna, föreningarna själva och genom ökad
exponering i lokal- och regionalpressen, samt genom utställningar utformade utifrån den lokala kontexten.

Sammanfattning
o Vi skall fortsätta att samla in, vårda och visa upp arkiv från föreningar och näringsliv:
√ genom att bygga nätverk av organisationer och enskilda personer i kommunerna
√ genom att bedriva ett högkvalitativt ordnings- och förteckningsarbete.
√ genom att arbeta strategiskt med bevarandefrågor.
√ genom att fortsätta vårt arkivpedagogiska arbete för att nå ännu fler grupper i samhället.
o Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland skall bidra till att synliggöra vårt gemensamma kulturarv.
o Vi skall framhäva oss som en källa till kunskap, livskvalitet och kreativitet.
o Vi skall rekrytera kompetent personal.
o Vi skall arbeta för att få nya och mer ändamålsenliga lokaler.
o Vi vill bidra till Samarbetsgruppens fortsatta utveckling.
o Vi skall utveckla vårt samarbete med andra aktörer inom ABM-området.
o Vi skall utveckla rollen som regionalt förenings- och näringslivsarkiv i Västra Götaland.

För styrelsen
Kaisa Blank-Nordmark

Staffan Bjerrhede

Liban Wehlie

Gunnar Brandberg
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Ibland sammanfattade under begreppet ABM: Arkiv, bibliotek och museer.
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Styrelsens förslag nr 4
angående budget för år 2015
Förslag i enlighet med separat bilaga.
Styrelsen föreslår årsmötet,
att godkänna förslag till budget för år 2015
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