Verksamhetsberättelse 2015

Försättsbilden är hämtad från Jitex BK med arkivbildarnummer438. SM-guld 1974. Foto: Okänd.
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FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTE 2016-03-29
1.

Årsmötets öppnande

2.

Fastställande av föredragningslista.

3.

Val av mötesfunktionärer
a/ ordförande
b/ sekreterare
c/ två justerare tillika rösträknare

4.

Ställningstagande huruvida stadgeenlig kallelse utfärdats.

5.

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 2015

6.

Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse 2015

7.

Föredragning av revisorernas berättelse 2015

8.

Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 2015

9.

Stiftelsen John L Börjessons donationsfond
a) föredragning av ekonomisk berättelse 2015
b) föredragning av revisorernas berättelse 2015
c) beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 2015

10.

Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen.

11.

Styrelsens förslag
Nr 1 ang. hanterandet av årets ekonomiska resultat
Nr 2 ang. fastställande av medlemsavgift för 2017
Nr 3 ang. utvecklings- och arbetsplan 2016 - 2017
Nr 4 ang. fastställande av budget för 2016
Nr 5 ang. fastställande av statuter för John-Lennart Jakobssons Minnesfond

12.

Ställningstagande i fråga om motioner och förslag.

13

Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen.

14

Val av styrelse
a) ordförande
b) kassör
c) ordinarie ledamöter för 2016 - 2017
d) en eller två ersättare för 2016 - 2017
e) en eller två ersättare för 2016
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15. Val av revisorer
a) en ordinarie revisor för 2016 - 2017 (vald 2015 – 2016 Bernt A Runberg)
b) två revisorsersättare för 2016
16.

Val av valberedning

17.

Övriga frågor

18.

Avslutning

a) tre ledamöter
b) sammankallande

Styrelsekonferens i Mölnlycke 2016-02-28. Från vänster:
Jonas Andersson, Kaj Johansson, Kaisa Blank-Nordmark, Boel Holgersson,
Staffan Bjerrhede, Maria Kornevik Jakobsson och Leif Andersson. Foto Claes-J Meurling

Petra Andersson ny kassör i samband med årsmötet på Wendelsbergs folkhögskola.
2016-04-22. Charmtrollet är sonen Gösta. Foto Claes-J Meurling.

4

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
Styrelsen för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland får härmed avge följande berättelse för
verksamheten inom Föreningsarkivet och Industrihistoriskt Arkiv år 2015.
VALDA FUNKTIONÄRER

Styrelsens sammansättning
Kaisa Blank-Nordmark, Partille
Staffan Bjerrhede, Kållered
Petra Andersson, Lindome
Mats Frisell, Romelanda
Maria Kornevik Jakobsson, Mölnlycke
Ulf Pettersson, Göteborg
Liban Wehlie, Ytterby
Leif Andersson, Skepplanda

Ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
personalansvarig
ersättare
sekreterare
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
Karl Bjernestad
Daniel Spindel
Arif Naqvi

Heltidsanställd/Arkivchef.
Arkivassistent (anställd fr. o.m. 20150301)
Arkivarie (anställd 20150501-20150915)
Praktikant/Volontär (20160814-)

LOKALER
Adress expeditionen och Arkivdepå 1: Kvarnbygatan 12, 431 34 Mölndal
Arkivdepå 2 (Industrihistoriskt Arkiv): Privatvägen 1, 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. youtube.com/foreningsarkivet
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En gemensam arkivportal för de fem regionala folk – och föreningsarkiven i Västra Götaland.
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MÖTESVERKSAMHET
Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit 8 ordinarie möten och Arbetsutskottet har haft två möten. Arbetsutskottet
utgörs av presidiet med arkivchefen som adjungerad. Vi hade även ett Personalutskott bestående av ordförande och
personalansvarig styrelseledamot. 2015-02-28 avhölls en styrelsekonferens i Mölnlycke Kulturhus. Där deltog även
även valberedningen och arkivchefen. Årsmötet hölls på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke 2015-04-22.

MEDLEMSAVGIFTER
Enligt beslut på årsmötet 2015:
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 2015 har Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland erhållit följande anslag:
Västra Götalandsregionen Arkivnämnden
389 990 kronor
Västra Götalandsregionen Regionfullmäktige 400 000 kronor
Ale kommun
25 000 kronor
Härryda kommun
25 000 kronor
Kungälvs kommun
2 000 kronor
Mölndals stad
125 000 kronor
Mölndals stad (Hyresbidrag)
100 000 kronor
Partille kommun
10 000 kronor
Öckerö kommun
25 000 kronor
Summa:
1 101 990 kronor

REPRESENTATION, KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
Samarbetsgruppen För Folkrörelse- och Föreningsarkiven i Västra Götalands Län
Samarbetsgruppen har haft ett möte under 2015. Det hölls hos Bohusläns föreningsarkiv i Uddevalla 28/9. Vid detta
tillfälle träffades både Samarbetsgruppen och Hemsidegruppen. Hemsidegruppen beslutade då bland annat att
starta ett gemensamt twitterkonto @Arkivportalen.

Folkrörelsernas Arkivförbund (FA)
Årsstämma och Arkivkonferens hölls i Umeå 20-21/5. Denna anordnades i samarbete med Näringslivsarkivens
förening, se nedan. Man anordnade även en höstkonferens i Kalmar 18-19/5. Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland
deltog inte i någon av dessa.

Näringslivsarkivens Förening (NAF)
NAF årsmöte avhölls i anslutning till den ovannämnda konferensen i Umeå. NAF anordnade även en höstkonferens
i Ronneby 7-8/10.avhöll som tidigare nämnt. Vi avstod medverkan.

Arkivverksamma i Väst
Arkivverksamma i Väst är en sektorsöverskridande intresseförening för arkivarier och andra yrkeskategorier som
arbetar med arkivfrågor i Västsverige(Västra Götaland och Halland). Föreningen anordnar föreläsningar, studiebesök,
samt fungerar som ett nätverk. Jonas Andersson sitter i AIV:s Verkställande Utskott. VU har träffats 7 gånger under
året. Årsmötet hölls hos Landsarkivet i Göteborg 15/4. I anslutning till årsmötet hölls en föreläsning av Föreningen Bruksongar
från Surte. Annat värt att notera är en studieresa till Carlsbergs arkiv i Köpenhamn 25/5, samt en föresläsning med medarbetare
från Arkivet för UFO-forskning (AFU) 18/11. Denna arkivförening är numera riksbekant efter SVT-dokumentären Spökraketerna
som sändes i mars månad 2016. AFU är för övrigt anslutna till FA via Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA).
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Göteborsarkiven
Göteborgsarkiven har träffats tre gånger under 2015. 15/1 på Regionarkivet i Göteborg, 7/5 hos Landsarkivet i Göteborg
och 20/10 hos Göteborgs Universitetsbiblioteks. Vi medverkade vid de två förstnämnda mötena.

Västra Götalandsregionen

Arbetet med den regionala överenskommelsen mellan Västra Götalandsregion och den sociala ekonomin 2
fortsatte även under 2015. Nu låg fokus på att hitta den organisatoriska formen för samarbete och uppföljning.
Under årets tre första månader pågick nomineringsprocessen inför tillsättandet av Beredningen för uppföljningen
av överenskommelse om den sociala ekonomin. I egenskap av undertecknande organisation var Föreningsarkivet i Sydvästra
Götaland kallade till ett nomineringsmöte på Föreningscenter i Göteborg 11/2. Arkivet representerades av arkivchefen.
Beredningsgruppen, som består av politiker och företrädare fick sedan sin slutliga sammansättning genom beslut av
Regionfullmäktige 19/4. Beredningen består av 12 ledamöter. 8 från de politiska partierna och fyra från social ekonomi.
Rent organisatoriskt sorterar Beredningen under Regionfullmäktige.

UPPTAGNINGSKOMMUNERNA
Ale Kommun
Året har präglats av arbetet av Arkivens dag som anordnades i Ale kulturrum i Nödinge14/11. Dagen var ett
arrangerades i samarbete mellan Ale kommunarkiv, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland och Älvsborgs
föreningsarkiv. Samarbetspartners var Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg, DAG3, representanter för
hembygdsrörelsen, samt ett antal föreningar kommunen. Dessa aktörer utgjorde en arbetsgrupp som arbetade under
våren och hösten. Årets tema var Gränslöst och det var ju lämpligt då Ale ju länge varit en gränsbygd. Syftet med
dagen var att presentera de historiska källorna till kommunen och att ge föreningar och organisationer i Ale en
möjlighet att presentera sin verksamhet. Detta gjordes genom föreläsningar, filmvisningar och utställningar av olika
slag. Extra positivt var att Röda Korset Ale flyttade dit sin bazar. Ett mycket lyckat drag. Föreningsarkivet fick tillfälle
att nå nya medborgare och föreningar med information om vad vi kan erbjuda. Flera föreningar hörde av sig rörande
leveranser. Dagen blev även en bra start för den nya kommunarkivarien Emma Einarsson som kastades rakt in i
hetluften och har som har rapporterat om ett kraftigt ökat intresse för deras arkivsamlingar. Arbetsgruppen hade
ett sista avstämningsmöte i Nödinge 4/12, Föreningsarkivet och kommunarkivet beslutade i slutet av året att försöka
initiera ett hembygdsnätverk i Ale kommun . Arkivens dag besöktes av ca 450 personer. För detaljer kring leveranser
förteckningsarbete och forskning se Arkivets bestånd och utnyttjade.

Härryda Kommun
Lördagen 28/2 anordnade vi en konferens för styrelsen och valberedningen. Platsen var Mölnlycke Kulturhus. Tanken
var att lära känna varandra som individer och som ledamöter. Därefter att diskutera möjligheter och utmaningar
för oss som organisation. Vad är ett ”värsta scenario” respektive ett ”bästa scenario” etc. Vi hann inte igenom alla
punkter, men var ändå nöjda med dagen. Vårt årsmöte hölls 22/4 på Wendelsbergs folkhögskola i Mölnlycke.
Wendelsberg blev i samband med detta medlemmar hos oss. Hur de skall förfara med sitt arkivmaterial blir dock
en senare fråga. 29/4 deltog Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland på ett informationsmöte inför bildandet av
Rådet för Idéburna organisationer. Det är en lokal variant av den regionala överenskommelsen med den sociala
ekonomin. Mötet hölls i Landvetters Kulturhus. Det är spännande att få vara med i denna process som dels syftar
till att förbättra dialogen/förståelsen mellan kommun och föreningar, dels att öka interaktionen mellan de olika
föreningarna i kommundelarna. Detta är ju viktig för demokratin att värna det engagemang som finns i civilsamhället.
Vid sidan av rådets möten anordnades även öppna informations och diskussionsmöten. Arkivet konstaterade ett
konstant ökat intresse för oss från kommunens föreningar, samt ett att fler och fler lokalhistoriskt intresserade hittar
oss. För information om leveranser, förteckningsarbete och forskning se Arkivets bestånd och utnyttjade.

Kungälvs Kommun
Arbetet i Kungälv har präglats av inventering och uppsökande verksamhet. Onsdagen 7/10 besökte Jonas och Karl
Hermansby bygdegård i Kärna för att informera om vår verksamhet och inventera arkiv. När de sedan satte sig i bilen
söderut hade de med sig arkivmaterial från 20 arkivbildare. Bland dessa fanns bland annat Hermansby
Hemträdgårdsförening, Studieförbundet Vuxenskolan Torsbyavdelningen och Inlands Folkdansare. Planen är att
besöka dessa trakter igen under år 2016.
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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.
3
Dialekt, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg
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Mölndals Stad
Vi har som vanligt haft ett löpande samarbete med förvaltningar och avdelningar som t. ex Kultur och Fritid,
Serviceförvaltningen och Stadsarkivet. Ett extra nära samarbete har vi haft med Mölndals stadsmuseum rörande
diverse frågor och med Mölndala Fastighets AB i samband med arbetet med ritningsarkivet. Den största andelen
av arkivleveranser och forskningsförfrågningar rör fortfarande Mölndal, Kållered och Lindome. Se mer nedan.

Arkivens dag i Nödinge Arif Naqvi informerar om vår verksamhet.
Foto: Claes-J Meurling

Daniel Spindel inventerar arkivhandlingar 2015-08-28.
Foto: Jonas Andersson

Partille Kommun
Onsdagen 12/8 besökte personalen föreningskonsulenten Sandra Cronehag för att informera om vår verksamhet.
Det var ett givande besök. Tanken var även att vi skulle medverka vid kommunens föreningsfrukost, men det
blev tyvärr inte av. Vi skall återkomma i ärendet år 2016. Året har annars präglats av inventering, leveranser
och förteckningsarbete.

Öckerö Kommun
När det gäller Öckerö kommun så har fokus legat på förteckningsarbete. Fler och fler föreningar och organisationer
hör av sig rörande leveranser och vi väntar oss ett antal leveranser under år 2016. Vi har haft ett bra samarbete med
Kultur och Fritidsförvaltningen i kommunen och i september ”förlorade” vi vår medarbetare Daniel Spindel till
Öckerö som sedan mitten av september är den nye kommunarkivarien. Vi planerar även att göra ett
antal nedslag i kommunen under det kommande året.

Karl Bjernestad blev åter en del av vårt gäng. Foto: J Andersson Anette Börjesson då och nu. Foto Claes-J Meurling
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SAMARBETE MED ANDRA ARKIV OCH INSTITUTIONER
Västra Götalandsregionen
Arkivet har ett bra samarbete med Region och Stadsarkivet i Göteborg och framförallt med Göteborgs föreningsarkiv.
Vi har även löpande kontakt med de olika förvaltningarna under Kulturnämnden, bland annat Koncernavdelning Kultur.
Sydvästra Götaland fick i början av året beskedet om att Västra Götalandsregionen beslutat om ett nämndbyte och
från och år 2016 kommer vi att återföras till Kulturnämnden. Föreningsarkivet arbetar ju utifrån ett regionalt uppdrag och
är en del av den regionala kulturpolitiken. Vi är dock fortfarande inte omnämnda i den regionala Kulturplanen, men
vi har fått veta att en utredning pågår.

Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg
Vi har även haft ett bra samarbete Landsarkivet i Göteborg, vars nya organisation nu börjat att sätta sig.

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 arbete har under året huvudsakligen bedrivits
löpande i olika specifika frågor. Årets enda möte hölls som tidigare nämnts i Uddevalla.

ABM4-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. Fokus under året har legat på digitalisering och arkivpedagogik. Under året fortsatte arbetet
med implementeringen av det webbaserade publiceringsverktyget Primus. För vår del avslutades arbetet 13/10 då
vi blev den första arkivinstitutionen i Sverige som publicerade sina samlingar på Digitalt Museum. Digitalt Museum är
den publika plattformen för alla Primusmuseer och administreras av Nordiska Museet.

Mölndals Stadsmuseum
Med Mölndals Stadsmuseum, vår närmaste granne, har vi en kontinuerlig samverkan i diverse olika
projekt. Ett sådant exempel under året var Jitexdagen, se nedan.

Hembygdsrörelsen
Vi arbetar ständigt på att utveckla och fördjupa vårt samarbete med hembygdsrörelsen inom vårt upptagningsområde. Under året samarbetade vi huvudsakligen med Kållereds Hembygdsförening och Mölndals Hembygdsförening.

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.

Skolan
Vi har under året tagit emot två praoelever. 27/4-4/5 hade vi Nils Hammar och gick i 8:an på Kvarnbyskolan. Han fick
bland annat hjälpa till med skanning och bildregistrering. Som avslutning fick han skriva ett blogginlägg om en av våra
föreningar: http://foreningsarkivet-svg.se/ik-uven-historia-och-verksamhet/. 12-23/10 tog vi emot en prao från
Växthuset skola i Mölndal. Hon hette Astrid Eklund och gick 9:an. Denna ambitiösa tjej hjälpte till med skanning och
registrering av arkiv, samt skrev ett mycket uppskattat blogginlägg: http://foreningsarkivet-svg.se/molndals-korsallskap.
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Arkiv, bibliotek och museer.
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ARKIVETS BESTÅND OCH UTNYTTJANDE
Leveranser
Under året har vi tagit emot 86 arkivleveranser. År 2014 hade vi 132 leveranser.
Statistik:
Nya arkivbildare
27 (83, 2014)
Tilläggsleveranser
59 (49, 2014)
Kommunvis:
Ale: 5
Distrikt5: 5
Härryda: 7
Kungälv: 20
Mölndal: 42
Lerum: 1
Partille: 6
Stenungsund:0
Tjörn: 0
Öckerö: 0

Förteckningsarbetet

Under året har 32 arkiv förtecknats. Motsvarande siffra förra året var tre. Orsaken är att vi har varit tre anställda
under året: Exempel på förtecknade arkiv är: OK Alehof (Ale), Diabetesföreningen Västra Götaland (Distrikt), Furuberg &
Habäcks Elektriska Distributionsförening u.p.a. (Härryda), Hermansby bygdegårdsförening (Kungälv), SV Partille (Partille),
Bostadsrättsföreningen Murklan i Balltorp (Mölndal) och Kalvsunds Missionsförsamling (Öckerö).
När vi förtecknar arkiv ställer vi följande frågor inför val av projekt:
1) Tid? (när arkivet levererades), 2) Storlek? (omfattning i hyllmeter), 3) Status? (vilket skick materialet är i) och
4) Geografisk hemvisst? (arkivbildarens verksamhetsområde).
De förtecknade arkiven fördelat på kommuner:
Ale: 6
Distrikt: 2
Härryda: 4
Kungälv: 2
Lerum6: 1
Mölndal: 12
Partille: 2
Öckerö: 3

Arkivbestånd
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland hade vid tiden för verksamhetsberättelsens färdigställande, 1058 arkivbildare.
Värt att notera är att några av dessa tillkommit genom de ombildningar och sammanslagningar som är så vanliga
i organisations och föreningsvärlden. Vi hittar dessutom kontinuerligt nya arkivbildare som legat gömda i leveranser
från andra arkivbildare.
Industrihistoriskt Arkiv – med anledning av jubileet
Här följer en kort bakgrund och nulägesrapport rörande vår industrihistoriska verksamhet. År 2003 tog vi emot vårt
första näringslivsarkiv. Det var ABS Pumpproduktion i Mölndal, som då blivit en del av Cardo Productions
och i samband med skulle flytta produktionen till Vadstena. De tänkte samtidigt göra sig av med hela sitt historiska arkiv.
Vi beslutade att agera och via vår anställde Claes-J Meurling, som tidigare varit anställd i företaget etablerade vi det
nödvändiga förtroendet och tog de nödvändiga kontakterna. År 2004 blev vi kontakade av Mölndals stad för att
se om vi var beredda att bevara företagsarkivet efter pappersbruket Klippan Mölndal AB (tidigare AB Papyrus) som
var på väg att avveckla sin verksamhet. Nästan alla i Mölndal har en koppling till detta företag och en stor del av
stadens historia finns i dessa handlingar. Vi tackade ja till förfrågan på villkoret att vi fick extra medel till driften.
Det fick vi från kommunstyrelsen i Mölndal och styrelsen tog det formella beslutet hösten 2005. Företagsarkivet hos
Papyrus tillkom efter ett initiativ från några eldsjälar på företaget. Företaget var positivt och startade ett arkivprojekt
sommaren 2000. Dessutom avsatte man pengar för att tillskapa ett centralarkiv. För att ordna detta rekryterade företaget
utbildade arkivarier. Ett omfattande ordnings och förteckningsarbete vidtog och hela företaget involverades. 2003 var
5
6

Organisationer med upptagningsområde i helt län/region, del av region eller minst två kommuner.
STF Lerumskretsen. Lerum och Partille bildade sedan en ny krets: STF Lerum-Partille som definieras som distrikt enligt ovanstående definition.

10

Centralarkivet på plats på Privatvägen 1 inom Forsåkersområde (denna arkivdepå används nu av Industrihistoriskt Arkiv)
Parallellt med detta startades en arkivförening på företaget år 2001. Våren 2006 invigdes Industrihistoriskt Arkiv-Mölndals
Kvarnby vars namn senare förkortades till Industrihistoriskt Arkiv och har numera utvidgat sin verksamhet. I nuläget
omfattar beståndet drygt 50 arkivbildare och utgörs av företagsarkiv, personalstiftelser, personalföreningar och personarkiv
med anknytning till något av företagen. De flesta arkivbildarna är avsomnade och huvuddelen har haft sin verksamhet i det
som nu utgör Mölndals stad. Det finns även några företag från Ale kommun, varav den största arkivbildaren är batteritillverkarna Tudor AB i Nol. Förutom AB Papyrus och ABS Pumpproduktion ingår. företag som kemiföretaget Svenska
Oljeslageraktiebolaget AB (SOAB), men även ett mindre företag som Kålleredstvätten finns representerade. Bemanningen
sköts arkivets personal, men vi har hela tiden haft hjälp med det praktiska från ideella entusiaster. Hösten 2007 startade
Studiecirkeln om Papyrus som kan sägas vara en fortsättning på den avsomnade arkivföreningen på pappersbruket. De har
bistått med sakkunskap och hjälpt till med praktiska insatser sedan dess. De brinner för dokumentation frågor, men är också
mycket ivriga att dela med sig av sin kunskap i samband med
studiebesök. Detta arbete fortgick även under år 2015.

Forskning och research i urval
Här följer några exempel på forskning som bedrivits under året:
Jubileum, historiker
Under året har bland annat Ale Arbetarekommun (100 år), Mölndals Fotoklubb (40 år) och Tjörns Arbetarekommun
varit hos oss och forskat.
Internforskning
Internforskning, som ej avser jubileum, har bland annat har bedrivits av SPF Strömstararna, Mölndals Industri och
Hantverksförening, Mölndals Vänortsförening och Mölnlycke Folkets Husförening.
Företag
Villa Korndahl (tidigare Villa Payrus) fungerar som bas för det amerikanska hälsoföretaget Forever Living Products
verksamhet i Sverige. Deras fastighetschef kontaktade oss angående dokumentation inför renoveringsarbeten på
denna slottsliknande villa. Byggnadshistoria ligger helt klart i tiden.
Akademisk forskning/utbildningar
Den internationella mastersutbildning Architecture and Urban Space Designs (vid Chalmers) besökte
oss under hösten. Kursen syftar till att förse arkitektstudenter med kompetensen att utveckla historiska miljöer. Ett av
referensområdena var Forsåker i Mölndal. De var ute efter arkivhandlingar från företagsarkivet från AB Papyrus. Ett
delmoment på kursen var nämligen att utifrån från ett befintligt område, ta fram förslag på hur man skulle kunna
utveckla detta. Resultatet presenterades i utställningen Urban Connections som visades på Mölndals stadsbibliotek
15-20/1 2016. En student i ekonomisk historia har gjort research inför sin magisteruppsats om datoriseringens
betydelse för personaladministration och utvecklande av standarder. Han har nu påbörjat sin forskning med
utgångspunkt i arkivmaterialet från AB Papyrus. Tydligen är detta ett outforskat fält som tilldrar sig akademikers
intresse.

Framtagna volymer
112 volymer (83 volymer från 38 arkivbildare 2014)

Besökare – fysiska och virtuella
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland har under år 2015 besökts av 131 personer. Siffran inkluderar forskare och
studiebesök. 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 2015 – 31/12 2015)
4826 besökare (3373, 2014)
arkivportalen.nu 7 (1/1 2015 – 31/12 2015)
6026 besökare
Youtube (1/1 2014-31/12 2014)
527/2027 visningar/minuter (2014, 445/1779)
eniro.se (1/1 2015 -31/12 2015)
332 besök (343 2014)
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Sida som vi driver tillsammans med de övriga medlemmarna i Samarbetsgruppen.
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Referensbiblioteket
Referensbiblioteket är indelat i tre delar. Referensbiblioteket, småskriftbiblioteket och tidskriftsbiblioteket.
Referensbiblioteket förvaras på två ställen. En del förvaras i Arkivdepå 1 på Kvarnbygatan 12 och fokuserar
på referenslitteratur rörande föreningar och organisationer. Den andra delen förvaras i Arkivdepå 2 på Privatvägen 1
inom Forsåkersområdet. Denna del fokuserar på Näringslivsarkiv med fokus på pappersindustrin. Ansvarig för
Referensbiblioteket är Karl Bjernestad som är utbildad arkivarie. Till sin hjälp har han Kaisa Blank- Nordmark.
Under året har de båda fokuserat på placeringen av de fysiska volymerna. Dessutom återstår ett relativt omfattande
inventeringsarbete rörande det näringslivshistoriska materialet. När det gäller beståndet är vi mycket restriktiva med
förvärv och vi betalar aldrig för några böcker. Vårt referensbibliotek är sökbart via vår hemsida och vi använder oss av
programmet Librarika.

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 8
Detta är exempel på vår utåtriktade verksamhet under år 2015

Arkivens dag
Se ovan, Ale kommun.

Temadag om damfotboll
Lördagen 22/2 anordnade vi en temadag om Jitex och svensk damfotoboll i konferenslokalen Stora konferensen på Mölndals
stadsmuseum. Jonas fick möjlighet att intervjua den tidigare fotbollsspelaren och numera expertkommentatorn m.m.
Anette Börjesson. Det blev ett intressant samtal med avstamp i bilder från Jitex arkiv. I publiken fanns även andra
tidigare spelare och deras inspel lyfte det ytterligare en nivå.

Bildprojektet - Arkivpedagogik
Arkivet har sedan flera år ett löpande arbete med bildidentifiering. Det sker dels genom att vi efterlyser information
i lokalpressen och på vår hemsida, men bedrivs även i studiecirkelform. Vår mest långlivade cirkel är Studiecirkeln om
Papyrus, se ovan. Sedan några år tillbaka åker de även ut på äldreboenden i Mölndals stad och visar bilder. Så har även
skett under år 2015. Vid dessa tillfällen ligger fokus på att skapa mervärde och att ge livskvallitet åt de boende. Våra
efterlysningar ger också upphov till social interaktion. Ett exempel från hösten är då vi efterlyste information om
bilder från en upphörd handbollsförening. Responsen blev fantastisk. På en av bilderna kunde man se 33personer. Av
dessa identifierade vi 31 personer. Det är rekord! Vi blev så inspirerade av att vi bjöd in några av de kvarvarande
veteranerna till en träff 2/12. Vi fick mycket ny information och de fick samvaro. Eftersom föreningen var upphörd hade
man inte bildat någon veteransektion och det fanns ett uppdämt behov av att minnas tillsammans...

Utställningsverksamhet
Lördagen 21/2 invigdes utställningen ”Tjejer, kan dom spela fotboll?” som handlar om damfotbollens framväxt med
fokus på Jitex BK historia. Denna utställning var producerad av Föreningsarkivet i samarbete Mölndals stadsmuseum
och visades i deras avdelning 45 kubik. http://foreningsarkivet-svg.se/tjejer-kan-dom-spela-fotboll-anette-borjessonpa-besok/
Vi har även en välbesökt Youtubekanal där vi publicerat ett antal av våra bildspel på vår Youtubekanal med god
respons.
Studiebesök
Under året har vi bland annat haft besök av Borås stadsarkiv/Föreningsarkivet i Borås som kom i sällskap med
Wästgöta Idrotshistoriska sällskap och en papperskonservator från Alvhem i Ale kommun.

Kulturnatt i Kvarnbyn
Kulturnatt i Kvarnbyn anordnades 4/9. Vi visade bildspelet ”För yrkenas förkovran – MIHF 70 år” som var producerat
av Daniel Spindel.

Primus
Som ovan nämnts ligger vi nu ute med delar av våra arkivsamlingar på Digitalt Museum. I första omgången publicerade
vi 6038 bilder från AB Papyrus bildarkiv. Tanken dock att succesivt publicera fler av våra bilder. En spännande resurs
är att man kan skapa digitala utställningar i form av album. Detta skulle vara ett utmärkt sätt att få fysiska utställningar
att leva längre och att nå fler medborgare. När det gäller upphovsrätten, använder vi oss av creative commons licenser.
Responsen har varit god och vi planerar för ytterligare publiceringar framöver.
8

Se även avsnitten om de olika kommunerna. Där behandlas även inventeringsarbetet.
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Slutord
Vart har alla månader flytt?
Förra året blivit till ett nytt.
De som ej hade någon riktig koll
kunde se utställningen "Tjejer kan de spela fotboll?"
Från Borås studiebesök kom i buss,
efteråt de på travbanan såg på russ.
Om gränslöst handlade Arkivens dag,
från oss kom ett riktigt starkt lag!
Att på planeringsdagen få saker att hända kommer att höra oss mer välkända.
Arkivets nya moderna folder
fick den gamla att avgå med sin ålder
Mycket material det finns i våra lokaler, om sömnad och handboll och en del pokaler.
Ett tack till alla jag vill sända,
det är ni som får saker att hända.
För styrelsen
Kaisa Blank-Nordmark

Staffan Bjerrhede

Mats Frisell

Maria Kornevik Jakobsson
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Petra Andersson

BOKSLUT 2015
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KOMMENTARER TILL BOKSLUT 2015
Av de bilagda räkenskapshandlingarna framgår att resultatet för 2015 blev ett överskott på 127 485 kr
Förslaget från styrelsen är att årets överskott överförs i ny räkning, vilket innebär att Eget kapital visar 266 138
kr.

RESULTATRÄKNING
INTÄKTER
Medlemsavgifter
133 organisationer har betalat 39 000 kr i medlemsavgifter för år 2015 (127 organisationer 33 100)
Antalet betalande organisationer har således ökat med 6 medlemmar.
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 Kulturnämnden har
erhållits 400 000 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 10 år, 2015 = 16 500 kr. Se not 6. Kvartsående anslag 0 kr.
En anställd är beviljad lönebidrag samt bidrag till personligt biträde från AMS. Under 2015 har det resulterat i
lönebidrag om 134 496 kr och stöd till personligt biträde om 45 000 kr.
KOSTNADER
Lokalkostnader
Hyreskostnaderna uppgår till 137 376 kr.
Verksamhetskostnader
Total kostnad 40 024 kr, varav kostnader för Digitaliseringsprojektet är 11 250 kr. Kurser för personalen
uppgår till 8 840 kr och industrihistoriskt arkiv har kostnader om 6 884 kr, varav 4 289 kr är för en ny dator.
Övriga kostnader
Kostnaden för underhåll och reparation av inventarier uppgår till 29 750 kr, varav 12 5580kr är inköp av ny
dator till kontoret.
Personalkostnader
Löner 631 171 kr (320 100 kr) har ökat eftersom det nu finns två personer på kontoret samt att det under 5
månader av 2015 fanns ytterligare en.
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BALANSRÄKNING
Inventarier
En kopiator inköpt 2010 för 10 000 kr och en dator inköpt 2011 för 7 454 kr. Båda är helt avskrivna.
Kortfristiga fordringar
Inbetald preliminär skatt 26 241 kr som skall täcka särskild löneskatt.
Saldo på skattekontot 19 962 kr.
Likvida medel
Lånet från Mölndals Stad är återbetalt till fullo.
Eget kapital
Styrelsen föreslår att årets överskott 127 485kr överföres i löpande räkning. Eget kapital redovisas därefter till
266 138 kr.

Mölndal den 17 mars 2015
Styrelsen

Karl Bjernestad och Astrid Eklund ordnar i referensbiblioteket.
Foto: Jonas Andersson
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RESULTATRÄKNING ÅR 2015
150101-151231

140101-141231

39 000
179 495
389 988
400 000
225 000
87 000
0
0
0
0
16 500
1 336 983

33 100
0
389 988
200 000
225 000
87 000
150
0
0
0
16500
951 738

137 376
40 024
119 027
911 654
1 208 081

170 078
12 203
108 741
471 819
762 841

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar

128 902
1 490

188 897
3 491

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

127 412

185 406

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter
Räntekostnader

46
0

0
-166

ÅRETS REDOVISADE RESULTAT

127 458

185 240

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Lönebidrag, utvecklingsstöd
Bidrag från VG-regionen AN
Bidrag från VG-regionen KR
Anslag, bidrag från Mölndals stad
Anslag, bidrag från övr. kommuner
Övriga bidrag
Övriga intäkter
Industrihistoriskt arkiv
AB Papyrus arkiv
Övriga anslag
Summa intäkter
KOSTNADER
Hyreskostnader
Verksamhetskostnader
Övriga kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

Not 4
Not 5

Not 6

Not 7
Not 7,8
Not 9

Studiecirkeln om Papyrus med gäster. Fr.v. Astrid Eklund, Rolf Johansson, Gunnar Brandberg
Lennart Nilsson, Per-Olof Larsson, Jonas Andersson, Kurt-Lennart Andersson, Frode Lyngsaa
Leif Carlsson, Lars ”Kina ”Lundberg och Liz Ohlsson Blank.
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BALANSRÄKNING 2015
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier
Ack. Avskrivningar
Summa Anläggningstillgångar

2015-12-31

2014-12-31

17 454,00
-17 454,00
0,00

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

46 203,00
1,00

17 532,00
1,00

162 757,00
797937,57

48 746,00
145 836,09

Summa Omsättningstillgångar

1 006 188,40

212 115,09

SUMMA TILLGÅNGAR

1 006 898,57

213 605,09

EGET KAPITAL
Balanserade vinst/förlust
Årets resultat

138 652,95
127 458,20

-46 586,57
185 239,52

SUMMA EGET KAPITAL

266 111,15

138 652,95

12 176,00
12 489,00
609429,63

1 429,00
7 043,00
0,00

106 692,79
0,00

49 980,00
16 500,00

SUMMA SKULDER

740 787,42

74 952,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

1 006 898,57

213 604,95

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Andelar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Kassa och bank

Not 1
Not 2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Avräkning skatteverket
John-Lennart Jakobssons Minnesfond
Förutbetalda intäkter och
upplupna kostnader
Avsättningar

Not 3
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
2015

2014

Not 1 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter
Hyra första kvartalet 2015
Visual arkiv
Binero/ hemsidan
Eniro
Hogia
Lönebidrag december
Bidrag från Mölndals kommun för 2015
Summa

0,00
5 625,00
2 628,00
5 675,00
3 885,00
19 944,00
125 000,00
162 757,00

34 344,00
3 281,00
1 896,00
5 500,00
3 725,00
0,00
0,00
48 746,00

Not 2 Kassa och Bank
Kassa
Plusgiro
Bank
SBAB, John-Lennart Jakobssons Minnesfond
Summa

3 000,00
0,00
185 507,94
609429,63
797937,57

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

50 184,74
15 768,05
15 486,00
0,00
0,00
7 034,00
17 206,00
1 014,00
106 692,79

30 000,00
0,00
8 326,00
150,00
7 500,00
4 004,00
0,00
0,00
49 980,00

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

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

7000,00
7000,00
2500,00
16 500,00

7000,00
7000,00
2500,00
16 500,00

Not 7 Lokalkostnader
Hyreskostnader
Ej återbetald moms Mölndals stad
Övriga lokalkostnader
Summa

137 376,00
0,00
75,00
137 451,00

137 544,00
32534,00
12 919,00
182 997,00

Not 3 Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner
Sociala avgifter uppl. Semesterlöner
Sociala avgifter dec
Medlemsavgift 2015
Beräknat konsultarvode
Löneskatt pensionskostnader
Skuld skatteverket
Utlägg ordföranden
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Not 8 Övriga kostnader
Förbrukningsmaterial
Underhåll inventarier
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

12319,37
29 750,25
9 288,00
2338,60
1000,00
9334,85
0,00
2 541,00
1 120,00
4689,00
7 768,00
359,05
8576,00
0,00
23596,00
3572,00
2700,00
0,00
118952,12

9921,00
9 977,50
6 800,00
2774,60
3389,00
7129,65
55,00
2 985,00
2 472,50
8167,00
2 018,95
1325,00
3473,00
0,00
15438,00
15180,00
2796,00
1920,00
95822,20

Not 9 Personalkostnader
Löner
Förändring semesterlöneskuld
Bilersättning egen bil
Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifter semesterlöneskuld
ITP, TGL Fora mm
Utbildning
Sjuk- och hälsovård
Övriga personalkostnader
Summa

632171,00
20184,74
1398,80
198510,00
15768,05
39107,00
0,00
3500,00
1014,00
911653,59

320100,00
15000,00
1908,10
100704,00
0,00
30607,00
0,00
3500,00
0,00
471819,10
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STIFTELSEN JOHN L BÖRJESSONS DONATIONSFOND

BALANSRÄKNING
2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

0,00

0,00

Omsättningstillgångar
Fonder anskaffningskostnad

31354,82

31 350,00

Summa Omsättningstillgångar

31354,82

31 350,00

SUMMA TILLGÅNGAR

31354,82

31 350,00

EGET KAPITAL
Balanserade vinst/förlust
31 350,00
Årets resultat
4,82
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31354,82

31 197,00
153,00
31 350,00

EGET KAPITAL OCH SKULDER

RESULTATRÄKNING
2015

2014

INTÄKTER
Ränta

4,82

153,00

SUMMA INTÄKTER

4,82

153,00

KOSTNADER

0,00

0,00

ÅRETS RESULTAT

4,82

153,00
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Styrelsens förslag nr 1
angående hanterandet av redovisat resultat 2015
Styrelsen föreslår att resultatet för 2015, ett överskott på 127 485 kr, överförs i ny räkning, vilket innebär att
Eget kapital visar 266 138 kr.
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Styrelsens förslag nr 2
angående medlemsavgift 2017.
Medlemsavgiften för 2016 föreslås enligt nedanstående förslag;
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 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 2017
Medlemsavgiften var för 2016 enligt följande;
Bildningsorganisationer
Politiska organisationer
Fackliga organisationer
Ekonomiska organisationer 300 kronor
Övriga organisationer
Företag
Organisationer som upphört ingen avgift

300 kronor - 2 000 kronor
450 kronor - 3 000 kronor
450 kronor - 3 000 kronor
- 2000 kronor
150 kronor - 1 000 kronor
enligt överenskommelse
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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 2016/ 2017

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”9.

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 har aktuella kontaktuppgifter.
Beträffande vårdandet vill vi under innevarande tvåårsperiod, när det gäller förteckningsarbetet, fokusera på
leveranser som legat oförtecknade i fem år eller längre. Hänsyn skall också tas till komprimeringsvinster och
geografisk spridning. Takten i detta arbete är avhängigt av att tillgången
till 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 i form
av utställningar och uppsökande verksamhet.

Personal och lokaler
Under 2016/2017 är vår ambition att kunna behålla nuvarande bemanning vilket utgörs av två anställda. Vi har
behov av ytterligare personal, men detta är avhängigt av de ekonomiska förutsättningarna. Vi skall även se till
att våra anställda trivs och får möjlighet till
utveckling i sin profession.
När det gäller lokalerna vill vi, under 2016/2017 se till att vi använder våra befintliga lokaler på bästa möjliga sätt.
Dels utifrån arbetsmiljö för personal, placering av arkivalier och möjligheten att ta emot besökare och forskare.
Långsiktigt handlar det om att fortsätta arbetet med tillskapandet av ett Arkivcentrum. Där skall finnas plats för en
eller flera arkivdepåer, arbetsplatser för personalen, beredningsutrymmen, forskarplatser, utställningslokaler, och en
expedition. En viktig del i detta arbete 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 2016/2017, 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 10, 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

o
o
o
o
o
o

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.
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland skall bidra till att synliggöra vårt gemensamma kulturarv.
Vi skall framhäva oss som en källa till kunskap, livskvalitet och kreativitet.
Vi skall ha kompetent personal som trivs och utvecklas.
Vi skall arbeta för att få nya och mer ändamålsenliga lokaler.
Vi vill bidra till Samarbetsgruppens fortsatta utveckling.
Vi skall utveckla vårt samarbete med andra aktörer inom ABM-området.
Vi skall utvecklas i rollen som regionalt förenings- och näringslivsarkiv i Västra Götaland.

För styrelsen
Kaisa Blank-Nordmark

Staffan Bjerrhede

Mats Frisell

Maria Kornevik Jakobsson
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Petra Andersson

Ibland sammanfattade under begreppet ABM: Arkiv, bibliotek och museer.
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Styrelsens förslag nr 4
angående budget för år 2016
Förslag i enlighet med separat bilaga.
Styrelsen föreslår årsmötet,
att godkänna förslag till budget för år 2016
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Styrelsens förslag nr 5
ang. fastställande av statuter för John-Lennart Jakobssons Minnesfond
Förslag i separat bilaga.
Styrelsen föreslår årsmötet,
att godkänna förslagna statuter
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