Verksamhetsberättelse 2017

Försättsbilden är tagen i samband med ett besök hos Hålanda hembygdsförening 2017-11-24. Foto: Jonas Andersson
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FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTE 2017-03-21
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 2017

6.

Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse 2017

7.

Föredragning av revisorernas berättelse 2017

8.

Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 2017

9.

Stiftelsen John L Börjessons donationsfond
a) föredragning av ekonomisk berättelse 2017
b) föredragning av revisorernas berättelse 2017
c) beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 2017

10. John-Lennart Jakobssons Minnesfond
a) föredragning av ekonomisk berättelse 2017
b) föredragning av revisorernas berättelse 2017
c) beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 2017
11.

Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen.

12.

Styrelsens förslag
Nr 1 ang. hanterandet av årets ekonomiska resultat
Nr 2 ang. fastställande av medlemsavgift för 2019
Nr 3 ang. utvecklings- och arbetsplan 2018- 2019
Nr 4 ang. fastställande av budget för 2018

13.

Ställningstagande i fråga om motioner och förslag.

14.

Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen.

15.

Val av styrelse
a) kassör 2 år
b) ordinarie ledamöter för 2018 - 2019
c) en eller två ersättare för 2018 – 2019
d) en ersättare för 2018 (fyllnadsval)

16. Val av revisorer
a) en ordinarie revisor för 2018 - 2019 (vald 2017 – 2018 Bernt Runberg)
b) två revisorsersättare för 2017
17.

Val av valberedning

18.

Övriga frågor

a) tre ledamöter
b) sammankallande
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19.

Avslutning

Nils Hammar registrerar bilder.
Foto: Jonas Andersson

Karl Bjernestad har just avslutat
förtecknandet av arkivet från Nimbus
Öckerö Missionsförsamling 2017-06-15.
Foto: Jonas Andersson
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Styrelsen för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland får härmed avge följande berättelse för
verksamheten inom Föreningsarkivet och Industrihistoriskt Arkiv år 2017.

VALDA FUNKTIONÄRER

Styrelsens sammansättning
Kaisa Blank-Nordmark, Partille
Staffan Bjerrhede, Kållered
Petra Andersson, Kungsbacka
Mats Frisell, Romelanda
Katarina Hellquist, Mölnlycke
Leif Carlsson, Mölndal
Inga-Britt Karlbom, Älvängen

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
Rolf Claèsson, Mölndal
Maria Kornevik Jakobsson, Mölnlycke
Liban Wehlie, Kungälv

sammankallande

PERSONAL
Jonas Andersson
Karl Bjernestad
Arif Naqvi
Nils Hammar

Arkivchef, 100%
Arkivassistent,100%.
Arkivassistent, 50%
Ferieanställd (20170612 – 20170630)

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
www.facebook.com/foreningsarkivetsydvast/, 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 9 ordinarie möten. Årsmötet hölls i kulturhuset Kulturum i Partille
2017-03-21. Ordförande var Eva Magnusson (Partille Arbetarekommun) . För underhållningen stod tre musei
pedagoger från Lödöse museum som demonstrerade danskonstens utveckling under senmedeltid och renässans. De
hade bland annat återskapat danser utifrån medeltida notmanuskript från olika arkiv. Julavslutningen hölls hos vår
ordförande i Partille 2017-12-19.

MEDLEMSAVGIFTER
Enligt beslut på årsmötet 2017:
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 nedre beloppet avser minimiavgift. Det var däremot fullt möjligt för medlemsorgansationer att betala en
högre årsavgift än det övre beloppet.

ANSLAG
För verksamhetsåret 2017 har Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland erhållit följande anslag:
Västra Götalandsregionen Kulturnämnden 2
805 800 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
15 000 kronor
Öckerö kommun
25 000 kronor
Summa:
1 122 800 kronor

REPRESENTATION, KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
Samarbetsgruppen För Folkrörelse- och Föreningsarkiven i Västra Götalands Län
6/2 anordnades en konferens och workshop för personal och styrelser hos regionens föreningsarkiv. Den hölls
på Hôtel Eggers i Göteborg och arrangerades i samarbete med Kulturnämnden i Västra Götaland. Temat
var samverkan. Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland representerades av Kaisa Blank Nordmark, Mats
Frisell, Nina Hellquist, Leif Carlsson, Jonas Andersson, Karl Bjernestad och Arif Naqvi. 22/5 träffades arkivcheferna
för Bohusläns föreningsarkiv, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, Skaraborgs föreningsarkiv och Älvsborgsakivet
Förenings - lokalhistoria för att diskutera hur man uppfattade arbetet med, den av Kulturnämnden initierade,
utredningen om de regionala föreningsarkiven. Mötet resulterade i ett yttrande som sändes in till Kulturnämnden.

Folkrörelsernas Arkivförbund (FA)
Årsmöte och arkivkonferens anordnades i samarbete med Näringslivets Arkivförening (NAF) 16-18/5. Vi deltog
inte. Däremot representerades Arkivet av Jonas Andersson på den gemensamma höstkonferensen i Växjö 15-16/11.
Konferensen hölls på Smålands museum där deltagarna bland annat fick lära sig mer om hur organisationen Sveriges
Museer arbetar. För övrigt präglades dagarna FA av närmandet till NAF. I samband med konferensen fick deltagarna
ta del av ett utkast till stadgar för en ny organisation.

Näringslivsarkivens Förening (NAF)
När det gäller årsstämman se ovan.
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Från och med 2017 har Kulturnämnden övertagit hela ansvaret för de regionala föreningsarkiven.
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Arkivverksamma i Väst
Arkivverksamma i Väst är en sektorsöverskridande intresseförening för arkivarier och 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. Utskottet har hållit sju
möten under året. Årsmötet hölls hos Regionarkivet i Göteborg 4/4. Där hölls en föredrag om Gustaf Vasas
förvaltning. Förerdraghållare var vår tidigare anställde, Daniel Spindel. Årets studiebesök gick till Arkivcentrum
Värmland i Karlstad 12/5, Gustafsbergsstiftelsen i Uddevalla 21/9 och Medicinhistoriska Museet i Göteborg.

Föreningen för Arkiv och Informationsförvaltning (FAI)
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland har inte medverkat vid någon av deras arrangemang under året.

Göteborgsarkiven
Göteborgsarkiven är en grupp som består av arkivarier från olika verksamheter i Göteborgsregionen. Där finns arkivarier
från myndigheter/förvaltningar, arkivinstruktioner och kulturarvsinstitutioner som t.ex. Chalmers tekniska högskola och
Polismyndigheten Region Väst. Gruppen har träffats två gånger under 2017. 8/3 hos Göteborgs Universitetsbibliotek och
6/9 hos Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG). Vi deltog vid det sistnämnda mötet.

Västra Götalandsregionen
29-30/3 deltog personalen i Västarvets konferens Digikult som hölls på Chalmers Conference Center i Göteborg.
Konferensen hålls årligen och fokuserar på hur digital teknik kan användas för att tillgängliggöra kulturarvet.
Talarna kom från olika delar av världen och representerade en mängd olika institutioner och lärosäten som
National Holocaust Centre and Museum i London och Institutet för språk och folkminnen. Vi hör till undertecknarna
av Överenskommelsen om Social ekonomi. Inom ramen för denna deltog Jonas Andersson och Staffan Bjerrhede i en
delregional kulturdialog för Göteborgsregionen som hölls på Mölndals stadsmuseum 26/11.
Museernas vårmöte
Museernas vårmöte anordnas av organisationen Sveriges museer. Årets upplaga hölls i Södertälje 25-27/4.
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland var inbjudna för att tillsammans med Mölndals stadmuseum medverka punkten
”Digitalt museum – ett gränslöst samarbete mellan museer och användare”. Arkivet representerades av Jonas Andersson.

Fujitsu Day
Fujitsu äger och utvecklar vårt förteckningsprogram Visual Arkiv. 13/11 anordnade man Fujitsu day i Göteborg under
temat Digital Co-Creation, vilket är företaget term för hur olika aktörer med olika perspektiv med hjälp av smart It-teknik kan
skapa nya lösningar. Vi representerades av personalen.

Wolfgang Wild berättar om sin sida Retronaut vid Digikult 20/3.
Foto: Jonas Andersson

Arif Naqvi och Karl Bjernestad pausar under Fujitsu day.
Foto: Jonas Andersson
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UPPTAGNINGSKOMMUNERNA
Ale Kommun
Arbetet i Ale har präglats av ett fördjupat samarbete med hembygdsrörelse och föreningsliv. Året började dock
med industrihistoria. 27/2 skedde den stora leveransen från Tudor i Nol. Vi fyllde en mindre lastbil med
arkivhandlingar med vår kassör, Petra Andersson vid ratten. Exide Technologies AB som äger varumärket Tudor
bekostade dessutom transporten av 12 ritningsskåp fulla med originalritningar från företaget. Under året blev
Jonas och kommunarkivarien i Ale kontaktade av Bo Björklund från Älvängen. Han har skrivit flera böcker om Ale
och är mycket engagerad i Västergötlands hembygdförbund.. Hans fråga var: ”Hur skall hembygdrörelsen i Ale
hantera sina arkiv?”. Det hela resulterade i att de båda blev kallade till ett möte hos Skepplanda hembygdsförening
18/10. Syftet med mötet var dels att diskutera arkivfrågor, dels att undersöka möjligheten för Västergötlands
hembygdsförbund att bilda en krets bestående av föreningarna i Ale och Lilla Edet. Till mötet bjöds även
arkivchefen för ÄLFA, Liz Gunnarsson och arkivchefen för Folkrörelsearkivet i Lilla Edet, Lillemor Ljunggren.
Mötet gick bra och har resulterat i att tre hembygdsföreningar från Ale beslutat att inleda ett samarbete med
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland. Det är Starrkärr-Kilanda, Skepplanda och Hålanda hembygdsföreningar.
Samarbetet kommer att bestå i att Arkivet skall bistå hembygdsföreningarna i arbetet med sina arkiv, samt att
Arkivet kommer att bevara en del av dessa arkiv i våra depåer. Jonas besökte Hålanda hembygdsförening 24/11 och
tog del av deras verksamhet. När det gäller Skepplanda planerar vi ett samarbete kring deras gårdsarkiv.
Arbete kommer att påbörjas under våren 2018. 10/11 besökte Jonas Studieförbundet Vuxenskolan i Ale i deras
lokaler i Älvängen. Där hade man, initierat av arkivchefen och Inga-Britt Karlbom, samlat in arkivhandlingar från
olika föreningar från kommunen. Jonas informerade de närvarande om arkivfrågor, samt gav en intervju till
Alekuriren. 27/11 besökte arkivchefen Equmeniakyrkan i Älvängen där en grupp eldsjälar ville komma igång med
bildidentifiering. Exempel på leveranser från kommunen är Starrkärrs Rödakorskrets och Starrkärr-Kilanda Kyrkliga
Syförening. Förtecknade arkiv: Skepplanda Östra Jaktvårdsområdesförening och Nols Missionsförsamling.

Härryda Kommun
Årets Arkivens dag var förlagt till Mölnlycke kulturhus vilket inneburit att arbetsgruppen fått anledning att besöka
orten vid ett flertal tillfällen. 23/11 deltog vi i en mässa i Mölnlycke med anledningen av invigningen
av Fritidsbanken i och Föreningsnavet i Mölnlycke. Båda i Härryda kommuns regi. Fritidsbank är ett koncept
som togs fram i Deje. Det fungerar som ett bibliotek där man lånar fritidsartiklar. Allt från tennisbollar till
campingutrustning skall finnas att låna. Verksamheten i Mölnlycke är under uppbyggnad. Föreningsnav är ett
koncept som Härryda hittat i Föreningsnavet Strömstad(fast där drivs det i föreningsform). Det stödjer
kommunens ensamarbetande föreningsutvecklare och kanslister som arbetar ute hos föreningarna. Tanken är
att ge dem en arbetsplats med "kollegor" och även stöd med teknisk utrustning. Ett flertal föreningar fick
under året radikalt förändrade förutsättningar gällande lokaler, vilket ökade angelägenheten i att leverera
sina arkiv. Under året har vi bland annat tagit emot nya leveranser från: Landvetter Badmintonklubb och
Majblommans lokalförening i Mölnlycke. Ett arkiv slutförtecknades: Rävlanda-Hällingsjö Avd. av Första
Majblommekommittén

Kungälvs Kommun
När det gäller Kungälv så är det leveranser och kommande leveranser som stått i fokus. När det gäller leveranser har
de huvudsakligen varit politiska föreningar, men ett flertal föreningar från Kungälv kommer att leverera arkiv
under 2018 och framåt. Exempel på en sådan annonserad leverans är: Konstföreningen Magnolian som var
aktiv på Kungälvs sjukhus och Intendenten 2 (City i Kungälv fastighetsförvaltning KB). Levererades gjorde
bland annat arkivet från Kungälv-Ytterby Centeravdelning och Byggnads Sektion 7 Kungälv.

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 Mölndala Fastighets AB. Mer om detta nedan. När det gäller leveranser har vi bland annat
tagit emot sådana från: Mölndals Dragspelsklubb (ny) och Radio Plus (ny, kyrklig närradioförening med fokus på
intervjuer och musik). Förtecknats har bland annat: Mölndals KFUK-KFUM Scoutkår och Mölndals Målarskola.
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Tre dansanta museipedagoger från Lödöse Museum vid
vårt årsmöte. Foto: Karl Bjernestad.

En karaktär från rollspelet Neotech skapad av rollspelsföreningen
Flatline från Öckerö. Foto: Jonas Andersson

Partille Kommun
Årets årsmöte avhölls i Kulturum i Partille. Det var en lyckad tillställning där vi som vanligt fick nys om potentiella
arkivbildare. Dessa har sedan lagts till en allt längre lista av annonserade leveranser framöver. Partille IF blev
föremålet för vår första webutställning på Digitalt Museum. Två intressanta arkiv förtecknades. Veteranklubben i
Jonsered och Ugglums Handelsförening u.p.a. Sävedalen. Den sistnämnda Föreningen bildades 1925 och startade en
butik i närheten av nuvarande Frejaplan på Brattåskärrsvägen i Sävedalen. Man byggde senare även en butik i
Puketorp. Senare kom dess verksamhet att tas över av Konsum. Vi kunde dessutom glädja oss åt intressanta
leveranser från musikföreningar: Partille-Sävedalens Musikkår och Partille Kammarorkester.

Öckerö Kommun
7/4 hade Jonas och Staffan stämt träff med Hönö- och Öckerö hembygdsföreningar på Hönö hembygdsgård. Syftet
var att prata arkiv- och bevarandefrågor och hur föreningarna skulle kunna öka tillgängligheten till sina samlingar.
Andra viktiga frågor var gallrings och bevarandefrågor. Tanken är att det arbete skall fortsätta och fördjupas framöver.
Som framgår nedan har vi hunnit med att förteckna en hel del arkiv från Öckerö kommun, bl. a Öckerö Frikyrkliga
Trådradioförening och Nimbus Öckerö Missionsförsamling. Vårt första rollspelsföreningsarkiv levererades också
under året. Det var den avsomnade föreningen Flatline: den nyheten kom att väcka uppmärksamhet på Facebook
där vårt inlägg om detta fick många likes.

SAMARBETE MED ANDRA ARKIV OCH INSTITUTIONER
Västra Götalandsregionen
Föreningsarkiven sorterar ju som nämnts ovan numer helt under Kulturnämnden. Här är det framförallt avdelningarna
Koncernavdelning Kultur och Västarvet som vi har löpande kontakt med. Vi har ju ett nära samarbete med Göteborgs
föreningsarkiv som är en del Regionarkivet. Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland är en av undertecknarna av
Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och Social Ekonomi. Vid sitt Kulturnämndens möte 2016-03-17,
beslutade nämnden att tillsätta en utredning om föreningsarkivens verksamhet och roll i Västra Götaland. En extern utredare,
Lennart Ploom har arbetat med detta. 17/ besökte han oss och våra två verksamheter. 23/1 anordnades ett möte med
referensgruppen i Göteborg. 2017-06-30 gick Civilsamhällets minne – förslag till arkivstrategi för Västra Götaland ut på
remiss. Vid sitt möte 2017-10-26 beslutade Kulturnämnden att tillsätta en projektgrupp för att arbeta vidare med frågan. Till
utredningen kopplas en referensgrupp bestående av företrädare för VG-regionen och de berörda organisationerna. Man har
att ta fram förslag på hur och i vilken form de skall samverka, en gemensam policy utifrån VG-regionens styrdokument, en
strategi för gemensam utveckling, samt att se över geografisk indelning. Denna utredning skall vara slutförd under våren
2019. I och med detta knyts även Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland till Kultursamverkansmodellen och får
ekonomiska medel via denna.
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Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg
Landsarkivet har länge varit en viktig samarbetspartner. De bevarar mycket enskilt arkivmaterial från Västra Götaland,
både företag och föreningar. Vi är dessutom båda anslutna till NAF och ingår i Göteborgsarkiven. Riksarkivet på central
och lokal nivå har ingått i referensgruppen kring Västra Götalandsregionens arkivstrategi.
På en nationell nivå ingår Riksarkivet i Samarbetsrådet för enskilda arkiv. Rådet är ett nationellt samverkans- och
samrådsorgan som inrättades 2013. Rådet består av representanter för Riksarkivet, FA och NAF arbetar för att stödja
utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av för kulturarvet betydelsefulla enskilda arkiv i landet.

Samarbetsgruppen, Chefsmöten och Arkivportalen.nu
Här ingår även Göteborgs föreningsarkiv Samtliga de fyra regionala föreningsarkiven har nu egna facebookgrupper,
vilket inneburit att man varit mindre aktiv på den gemensamma sidan Arkivportalen. nu och motsvarande facebookgrupp.
Se även ovan avsnittet om Västra Götalandsregionen och Representation, Utbildning och konferenser.

ABM3-samverkan - praktiken
SAMM(Samverkan arkiv och muséer i Mölndal) har träffats 2 gånger under året. Gruppen består av Föreningsarkivet
i Sydvästra Götaland, Mölndals stadsmuseum, Mölndals Hembygdsförening, Kållereds Hembygdsförening och Lindome
Hembygdsgille. Årets möten har hållits på Mölndals stadsmuseum 2/3 och på Kvarnbygården 19/10. i gruppen har
man fortsatt att diskutera gemensamma frågor med fokus på digitalisering och dokumentationsarbete. .

Mölndals stadsmuseum
Med Mölndals stadsmuseum, vår närmaste granne, har vi en kontinuerlig samverkan i diverse olika projekt. Ett sådant
exempel under året var Kulturarvsdagen, se mera ovan och nedan.

Hembygdsrörelsen/Bygdegårdsrörelsen
Jonas har agerat konsult i samband med att Kållereds hembygdsförening bygger en arkivlokal i anslutning till
sin hembygdsgård, Långåker. Se även ovan. Vi planerar flera besök ute på hembygdsgårdar under 2018.

Studieförbunden
ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet finns representerade som medlemsorganisationer hos oss. När
det gäller samarbetet under året har vi framförallt samarbetat med SV. Hos SV Göteborgsregionen Sydost bedrev
vi under året två studiecirklar. Se mera nedan.

Skolan
Inom Industrihistoriskt Arkiv har vi påbörjat ett arbete med att ta fram presentationer riktade till olika besöksgrupper
varav skolelever är en. Detta arbete fortsätter. Vi har mest kontakt med elever i åldrarna från högstadiet och uppåt.

ARKIVETS BESTÅND OCH UTNYTTJANDE
Leveranser
Under året har vi tagit emot 91 arkivleveranser. År 2016 hade vi 82 leveranser.
Statistik:
Nya arkivbildare
29 (45, 2016)
Tilläggsleveranser
62 (37, 2016)

Kommunvis:
Ale: 12
Distrikt4: 5
Härryda: 7
Kungälv: 7
Mölndal: 54
Partille: 4
Riksorganisationer: 1
Öckerö: 2

3
4

Arkiv, bibliotek och museer.
Organisationer med upptagningsområde i helt län/region, del av region eller minst två kommuner.
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Förteckningsarbetet
Under år 2017 har 39 arkiv färdigställts. Motsvarande siffra år 2016 var 29. Exempel på förtecknade arkiv är:
Mölndals Målarskola, Nimbus Öckerö Missionsförsamling och Skepplanda Östra Jaktvårdsområdesförening.
De förtecknade arkiven fördelat på kommuner:
Ale: 13
Distrikt: 2
Härryda: 1
Kungälv: 0
Mölndal: 12
Partille: 2
Öckerö: 9
Vi har även lagt ned mycket tid på skanning och registrering av bilder. Detta görs dessutom numera rutinmässigt i
samband med förteckningen av arkiven

Arkivbestånd
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland hade vid tiden för verksamhetsberättelsens färdigställande, 1142 arkivbildare.
Värt att notera är att några av dessa tillkommit genom de ombildningar och sammanslagningar som är vanliga i
organisations- och föreningsvärlden. Vi hittar dessutom kontinuerligt nya arkivbildare som legat gömda i leveranser
från andra arkivbildare.

Forskning och research i urval
Intresset för äldre byggnader och arkitektur är en växande trend. Under året har flera studenter från Bebyggelseantikvariskt
program forskat hos oss. Det har bland annat rört batteritillverkaren Tudor i Nol (Ale kommun) och ABC Fabriken i
Kungälv. En tredje student fokuserade på byggherrar i Åbyområdet i Mölndal. Det är inte alltid vi har det efterfrågade
källmaterialet, men vi har lyckats att guida dem vidare till lämpliga institutioner. När det gäller stora företag har
Landsarkivet i Göteborg gjort ett gott arbete med att se till att de bevarar sina arkiv. När det gäller deras bestånd av
enskilda arkiv, kan vi varmt rekommendera Peter Nordbys fantastiska antologi Ett Västsvenskt Kulturarv: de enskilda
arkiven i Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg som kom ut under hösten. Andra som hört av sig är rörande byggnader är
Starrkärr-Kilanda församling (Ale).

Bild från Elimförsamlingen i Alafors. Ett planerat affärs- och bostadshus om aldrig byggdes

När det gäller studiecirklar så har två bedrivits under året; en om företaget AB Papyrus och en om kemiföretaget
SOAB. Både grupperna fokuserade på bildidentifiering och minnesnedteckning.
En pappersforskare har en hypotes rörande tidningspapprets sammansättning på 1800-talet. Vi bevarar
originalrecept på papper från denna tid. Nu återstår det att se om hans hypotes kan verifieras med hjälp
av vårt källmaterial.
Släktforskare är en viktig grupp. Under året har vi bland annat blivit kontaktad av en svensk kvinna,
boende i Londonområdet, som gjorde research inför ett forskningsbesök i Sverige år 2018. Hennes anfader

verkar ha levt ett intressant liv som pappersarbetare, kommunist, aktiv i nykterhetsrörelsen för att därefter engagera sig
i Frälsningsarmén
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När det gäller kommunala förvaltningar och bolag hade vi löpande kontakt med Mölndala Fastighets AB som behöver
information om fastigheterna inom Forsåkersområdet. Vi har även fått besök från Gunnebo Slott & Trädgårdar som
tittade på äldre filmmaterial rörande slottet.
Bilder är något intresserar såväl forskare, massmedia och kommersiella företag. Exempel på dessa är bokförlaget
Breakwater Publishing som specialiserar sig på litteratur inom maritimhistoria och SVT som fick tillstånd att använda
bilder i dokumentären Barn av vår tid som ni kan hitta på SVTPlay.
Hembygdsforskning kan se ut på många sätt. Vi har haft en återkommande forskare som har tittat på bildmaterial från
Unga Örnars fritidsgård Frejagården i Mölndal. Hen har även hjälpt oss med bildidentifikation. Mer traditionell var
kanske den forskare som studerat frikyrkohistoria från det lilla samhållet Ryk i Ale kommun.
Den Svenska Demokratins genombrott skall uppmärksammas under det närmaste åren. Kungliga Biblioteket och
Kungliga jubileumsfonden fick ett uppdrag från regeringen att tillsammans med arkiv, bibliotek och museer och
forskare, göra en kartläggning av arkivmaterial rörande denna epok. I augusti anställde en utredare. Föreningsarkivet i
Sydvästra Götaland är en av de institutioner som rapporterat till hen. Rapporten är under arbete.
Slutligen kan vi inte låta bli att nämna att Arkivet har bistått Polismyndigheten i dess utredningsarbete. I samband med
ett brott hittades en overall från en av våra arkivbildare, AB Papyrus. Via anställningsnumret på overallen kunde man
hitta overallens tidigare ägare. Hen var dock oskyldig.

Besökare – fysiska och virtuella (2017)
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland har under år 2017 besökts av 100 personer. Siffran inkluderar forskare och
studiebesök.
foreningsarkivet-svg.se
1436 besökare/3316 sidvisningar (2186/4572 år 2016)
arkivportalen.nu 5
1406 besökare/3769 sidvisningar (2091/4519 år 2016)
Youtube
1894 visningar/7865 minuter (938/3531/ år 2016)
eniro.se
335 besök (346 2016)
Facebook
69 följare, inlägg 139, likes 70, dynamisk räckvidd 10211 (Antal personer som har fått upp ett sidinlägg på skärmen
via obetald distribution. (Unika användare)
Värt att notera är att vi lagt stort fokus på sociala media under år 2017 och arbetat förhållandevis lite med
vår egen hemsida och Arkivportalen. Däremot har vi satsat på att synas i på Facebook och därifrån hänvisat till vår
Youtubekanal, vilket haft ett rejält genomslag som synes ovan. Vårt populäraste bildspel ”Augustsson was here” hade
229 visningar med en genonsnittlig visningstid på 4,54 minuter. Under ett enda dygn, 24/1, hade vi 83 visningar med
sammanlagt 553 visningsminuter.
Digitalt museum/Primus
Sedan 13/10 finns vi som enda svenska arkivinstitution på Digitalt museum. Vi har under år 2017 haft 8930 visningar.
12/7 publicerades Föreningsarkivets första webutställning på Digitalt Museum. Den handlar om Partille IF och baseras
på en skärmutställning. Vi har även skapat ett bildspel utifrån delvis samma arkivmaterial. Detta ligger på vår
Youtubekanal. Utställningen är producerad av Arif Naqvi och bildspelet är skapat av Karl Bjernestad. Utställningen
hann visas 188 gånger under året.

Referensbiblioteket
Referensbiblioteket är indelat i tre delar. Referensbiblioteket, småskriftsbiblioteket och tidskriftsbiblioteket. Ansvarig är
Karl Bjernestad. Under året har arbetet med märkning och kodning av de fysiska volymerna fortsatt. Återstår gör dessutom
en omfattande inventering av 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 där vi använder oss av
programmet Librarika.

5

Sida som vi driver tillsammans med de övriga medlemmarna i Samarbetsgruppen.
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Lokaler
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland har två arkivlokaler. Arkivdepå 1 uppe på Kvarnbygatan 12 och Arkivdepå
2 nere i Forsåkerområdet i Mölndal. I Arkivdepå 1 bevaras huvudsakligen arkivalier från föreningar och organisationer
och i Arkivdepå 2 handlingar från företag. Den 20/3 bytte vi ut vår hygrostat i Arkivdepå 1. Arkivdepå 2 blev till
en inspelningsstudio då Smart Communications spelade in en dokumentärfilm om Studiecirkeln om Papyrus
arbete.

Förb

arb
I

Förberedelserna för inspelning av dokumentär om
arbetet hos med Industrihistoriskt Arkiv. Filmen
producerades på uppdrag Mölndala Fastighets AB.
I bakgrunden skymtar några av arkivskåpen från
Tudor. Foto: Liz Ohlsson-Blank.

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET - ARKIVPEDAGOGIK 6
Kulturnatt i Kvarnbyn
Till årets upplaga av Kulturnatt i Kvarnbyn, 3/9, bidrog vi med bildspelet ” Från Krokslätt till KwaZulu – Helgas resa”
om en diakonissa och sjuksköterskan som arbetade i Sydafrika under 40 år. Detta bildspel ligger nu på vår Youtubekanal.

Kultur i Vården
Sedan några år tillbaka åker några av våra ideella eldsjälar ut på äldreboenden i Mölndals stad och visar bilder. Så har
även skett under år 2017. Vid dessa tillfällen liggerfokus på att skapa mervärde och att ge livskvallitet åt de boende.

Arkivens dag
Arkivens dag firade vi på Mölnlycke Kulturhus lördagen 11/11 under rubriken ”Synd och skam”. Det blev ett lyckat
arrangemang trots fyra eller fem strömavbrott. Dagen arrangerades i samarbete med Härryda kommunarkiv, som
uppskattade att möjligheten att komma ut och möta medborgarna. Vi lade fokus på väldfärdssamhällets framväxt i
samverkan mellan socknen/kommunen och föreningarna/organisationerna fram till vår egen samtid. Hur man
gemensamt hjälpt och hjälper människor och grupper med olika utmaningar och problem. De ca 50 besökarna fick ta
del av skärm-utställningar, titta på film och lyssna på anförande från Majblommekommittén i Mölnlycke, Hela
Människan Ria i Mölndal och arkivchefen Jonas Andersson som talade om arkivfrågor. Som vanligt blev det ett bra
tillfälle att informera om vår verksamhet och resulterade dessutom i leveranser och nyttiga kontakter. Även i år
arbetade Kommittén för Arkivens som utgjordes av Kaisa Blank Nordmark, Mats Frisell, KatarinaHellquist, Jonas
Andersson och Arif Naqvi. Arif producerade vår skärmutställning.

Utställningsverksamhet
Onsdagen 8/11 anordnade vi en berättarkväll om företaget SOAB. Det var ett samarrangemang mellan oss
Mölndals stadsmuseum och SV Göteborgsregionen Sydost. Kvällen var en pendang till museets utställning
Avtryck – människor och platser. Vi visade bilder och Jonas berättade. En liknande kväll är planerad under
våren 2018. Se även Arkivens dag.

Studiebesök
Under året låg vårt fokus på att åka ut och besöka föreningarna, men inför 2018 kommer vi att få besök av
ett flertal av dessa. Många av studiebesöken hos oss var spontanbesök, eller föranledda av den egna verksamhetens
behov. Det sistnämnda var fallet när medlemmar från PRO Mölndal tittade in 15/5 i samband med att man
diskuterat arkivfrågor. Mer planerat var besöket från Partille Arbetarekommun 23/11 som fick en föreläsning
och bildvisning.
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Se även avsnitten om de olika kommunerna. Där behandlas även inventeringsarbetet.
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John-Lennart Jakobssons minnesfond
Enligt testamente daterat 2012-08-23 gjordes Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland till universella testamentstagare till
dödsboet efter John-Lennart Jakobsson (1937-2014). John-Lennart Jakobsson, vår kassör 2007-2013, var en genuin
föreningsmänniska, uppväxt inom nykterhetsrörelsen. Förutom föreningshistoria brann han även för industrihistoria
och specifikt för AB Papyrus där hans far var anställd. Medel för fonden skall användas för verksamhet som syftar till
tillgängliggörande och utåtriktad verksamhet. Under år 2017 har fonden betalat ut 19 545 kronor. Pengarna har använts till
en extra satsning i samband med Arkivens dag, men framförallt till vårt digitaliseringsarbete med fokus på bilder och
filmer. Fonden har även haft en inkomst i form av en ränta på 2 451 kronor.

Slutord
Tolv månader är många
men det är alltid svårt att fånga
all verksamhet som arkivet bedriver
och alltid med gemensam iver.
En hygrostat är en makalös manick
som reglerar fuktighet och den arkivet fick.
Utredaren från huvudstaden var duktig på att jämföra
hade stilig hatt och var mycket bra att på oss höra.
Att vårt arkiv äntliggen kom med i regionen som det fjärde
hade mycket att göra med tanken om alla arkivens lika värde.
Många unga om arkiv ville lära
tänk att Föreningsarkiven är så populära.
Arkivens Dag kom som vanligt i november
temat Synd och skam fick oss dock inte att två våra händer.
En rolig period att ett program presentera
blev ännu bättre av att vi i år var flera.
Härrydas arkivarier hittade fantastiskt material
så mycket så det faktiskt fyllde en hel sal.
Att det var bättre förr alla sa
när strömmen hela tiden la av
Mörkret stoppade inte våra gäster
och likt idrottare vi avslutade med segergester.
Som alltid ett hjärtligt tack jag sänder
till er alla, det är ni som gör att saker händer.
Partille 2018-03-10
Kaisa Blank Nordmark
Ordförande i Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland

För styrelsen
Kaisa Blank-Nordmark

Staffan Bjerrhede

Mats Frisell

Katarina Hellquist

13

Petra Andersson

BOKSLUT 2017
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KOMMENTARER TILL BOKSLUT 2017
Av de bilagda räkenskapshandlingarna framgår att resultatet för 2017 blev ett underskott på 618 kr
Förslaget från styrelsen är att årets underskottet överförs i ny räkning, vilket innebär att Eget kapital visar
389 938 kronor

RESULTATRÄKNING
INTÄKTER
Medlemsavgifter
138 organisationer har betalat 39 500 kr i medlemsavgifter för år 2016 (136 organisationer 49 450)
Antalet betalande organisationer har således ökat med 2 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. Från och med 2017 kommer hela bidraget från regionen via Kulturnämnden
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland fick 805 800 kr
Bidrag från kommuner
Mölndals stad har givit ett driftsbidrag med 125 000 kr och ett hyresbidrag med 100 000kronor
Övriga kommuner har betalat totalt 92 000 kr, se Not 7.
Övriga anslag, bidrag mm.
Styrelsen har under året utnyttjat 19 545 kr från John Lennart Jakobssons minnesfond i enlighet med
stadgarna antagna på årsstämman år 2016.
En anställd är beviljad lönebidrag samt bidrag till personligt biträde från AMS. Under 2017 har det resulterat i
lönebidrag om 176 573 kr och stöd till personligt biträde om 40 350 kronor
KOSTNADER
Lokalkostnader
Hyreskostnaderna uppgår till 150 148 kronor
Verksamhetskostnader
Total kostnad 50 722 kr, varav kostnader för Digitaliseringsprojektet är 11 821 kronor Kurser för personalen
uppgår till 6 707 kr och industrihistoriskt arkiv har kostnader om 2 168 kr samt här ligger kostnaderna om 19
545 kr för verksamhet enligt John Lennart Jakobssons minnesfond.
Övriga kostnader
Kostnaden för underhåll och reparation av inventarier uppgår till 25 089 kronor
Personalkostnader
Löner 741 178 kr (680 826 kr) ökningen beror främst på avtalsenliga lönehöjningar.
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BALANSRÄKNING
Inventarier
En kopiator inköpt 2010 för 10 000 kr och en dator inköpt 2011 för 7 454 kronor Båda är helt avskrivna.
En avfuktare inköpt för 38 500 kr under 2017 avskriven med 7 700 kr och två datorer inköpta för 14 288
kr 2017 avskrivna med 4 763 kr
Kortfristiga fordringar
Saldo på skattekontot 19 041 kronor
Likvida medel
Lånet från Mölndals Stad är återbetalt till fullo.
Eget kapital
Styrelsen föreslår att årets underskott 618 kr överföres i löpande räkning. Eget kapital redovisas därefter till
389 398 kronor

Mölndal den 12 mars 2018
Styrelsen

Planeringsmöte inför Arkivens dag i Mölnlycke.
Fr. v. Åsa Bergqvist (Härryda kommunarkiv),
Sofia Almqvist (Härryda kommunarkiv),
Katarina Hellquist (FASVG och Arif Naqvi (FASVG)
Foto: Jonas Andersson

Majblommekommittén i Mölnlycke
berättar om sin verksamhet från scenen
i Izabellas café i Mölnlycke kulturhus i
samband med en av de flerfaldiga
strömavbrotten under Arkivens dag.
Foto: Karl Bjernestad
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RESULTATRÄKNING ÅR 2017
20170101 - 20171231

2016101 - 20171231

39 500
216 923
0
805 800
225 000
92 000
0
860
19 545
1 399 628

49 450
239 373
390 000
399 997
225 000
87 000
2000
10 485
18 823
1 422 128

150 148
50 722
110 160
1 076 763
1 387 793

143 164
67 986
103 513
982 961
1 297 624

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar

11 835
12 462

124 504
0

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-627

124 504

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter
Räntekostnader

9
0

0
-59

ÅRETS REDOVISADE RESULTAT

-618

124 445

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Lönebidrag, utvecklingsstöd
Bidrag från VG-regionen AN
Bidrag från VG-regionen KN
Anslag, bidrag från Mölndals stad
Anslag, bidrag från övr. kommuner
Övriga bidrag
Övriga intäkter
John Lennart Jakobssons minnesfond
Summa intäkter
KOSTNADER
Hyreskostnader
Verksamhetskostnader
Övriga kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

Not 6
Not 7

Not 4

Not 8
Not 9
Not 10
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BALANSRÄKNING 2017
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier
Ack. Avskrivningar
Summa Anläggningstillgångar

2017-12-31

2016-12-31

70 242,00
-29 916,67
40 325,33

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

19 051,00
1,00

19 032,00
1,00

74 466,00
975 060,11

73 757,00
1 024 629,59

Summa Omsättningstillgångar

1 068 578,11

1 117 419,59

SUMMA TILLGÅNGAR

1 108 903,44

1 117 419,59

EGET KAPITAL
Balanserade vinst/förlust
Årets resultat

390 556,21
-618,43

266 111,15
124445,06

SUMMA EGET KAPITAL

389 937,78

390 556,21

10 163,94
32 891,00
584013,07

8 020,62
33 639,00
601106,97

91 897,65
0,00

84 096,79
0,00

SUMMA SKULDER

718 965,66

726 863,38

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

1 108 903,44

1 117 419,59

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

Not 1

Not 2
Not 3,4

EGET KAPITAL OCH SKULDER

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

Not 4
Not 5
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
2017

2016

Avfuktare
Dator

17454
38500
14288
70242

17454
0
0
17454

Avfuktare
Dator

UB avskrivningar

-17454
-7700
-4762,67
-29916,67

-17454
0
0
-17454

Utgående saldo

40325,33

0

Not 2 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter
Hyra första kvartalet nästa år
Visual arkiv
Binero/ hemsidan
Eniro
Hogia
Lönebidrag december
Summa

35 762,00
6 875,00
2 628,00
7 485,00
3 673,00
18 043,00
74 466,00

35 062,00
5 625,00
2 747,00
6 300,00
4 074,00
19 949,00
73 757,00

Not 3 Kassa och Bank
Kassa
Bank
SBAB, John-Lennart Jakobssons Minnesfond
Summa

3 000,00
356 835,04
615 225,07
975 060,11

3 000,00
408 855,62
612 773,97
1 024 629,59

Not 4 John Lennart Jakobssons Minnesfond
Inbetalt från dödsbot
Ränta
Använt enligt ändamål
Summa

0
2 451
-19 545
-17 094

7 156
3 344
-18 323
-7 823

64 209,14
20 174,51
7 510,00
4,00
91 897,65

60 824,74
19 111,05
4 161,00
0,00
84 096,79

Not 6 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 7 Anslag övriga kommuner
Härryda
Ale
Partille
Kungälv
Öckerö
Summa

25 000,00
25 000,00
15 000,00
2 000,00
25 000,00
92 000,00

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

Not 1 Inventarier
Ingående balans
Inköpt
Utgående balans
IB Avskrivningar
Årets avskrivningar

Not 5 Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner
Sociala avgifter uppl. Semesterlöner
Löneskatt pensionskostnader
Övriga skulder
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Not 8 Lokalkostnader
Hyreskostnader
Hyra Arkivdepå
Reparation hyrd lokal
Summa

140 248,00
9 900,00
0,00
150 148,00

137 469,00
3 600,00
2 095,00
143 164,00

Not 9 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

7171,94
25 089,25
7 260,00
2866,00
200,00
918
0,00
4 895,00
2 290,00
4816,00
2 266,00
3410,00
11195,35
7363,00
24669,00
2950,00
2750,00
50,46
110160,00

7493,45
22 904,25
5 675,00
2951,75
1018,00
6220,78
0,00
2 519,00
400,00
4791,00
3 653,00
5382,00
4192,95
6480,00
24112,00
2950,00
2700,00
70,00
103513,18

762771,61
3384,40
3725,20
239530,00
1063,46
58588,00
0,00
7700,00
0,00
1076762,67

691608,50
10640,00
1056,85
217362,00
3343,00
51200,00
0,00
7500,00
250,18
982960,53

Not 10 Personalkostnader
Löner
Förändring semesterlöneskuld
Bilersättning egen bil
Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifter semesterlöneskuld
ITP, TGL Fora mm
Utbildning
Sjuk- och hälsovård
Övriga personalkostnader
Summa
137 451,00
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STIFTELSEN JOHN L BÖRJESSONS DONATIONSFOND
BALANSRÄKNING
2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

0,00

0,00

Omsättningstillgångar
Fonder , aktuellt innehav

32 496,83

32 154,71

Summa Omsättningstillgångar

32 496,83

32 154,71

SUMMA TILLGÅNGAR

32 496,83

32 154,71

EGET KAPITAL
Balanserade vinst/förlust
32 154,71
Årets resultat
342,12
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

31 354,82
799,89

32 496,83

32 154,71

EGET KAPITAL OCH SKULDER

RESULTATRÄKNING
2017

2016

INTÄKTER
Ränta

342,12

799,89

SUMMA INTÄKTER

342,12

799,89

KOSTNADER

0,00

0,00

ÅRETS RESULTAT

342,12

799,89
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John-Lennart Jakobssons Minnesfond
BALANSRÄKNING
2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

0,00

0,00

Omsättningstillgångar
Bankkonto SBAB

615 225,07

612 773,97

Summa Omsättningstillgångar

615 225,07

612 773,97

SUMMA TILLGÅNGAR

615 225,07

612 773,97

Eget kapital
Balanserade vinst/förlust
Årets resultat
Summa Eget Kapital

601 106,97
-17 093,90
584 013,07

609 429,63
-8 322,66
601 106,97

Kortfristiga skulder
Skuld till föreningsarkivet
Summa Kortfristiga skulder

31 212,00
31 212,00

11 667,00
11 667,00

615 225,07

612 773,97

2017

2016

INTÄKTER
Utdelning dödsbo
Ränta

0,00
2 451,10

7 156,00
3 344,34

SUMMA INTÄKTER

2 451,10

10 500,34

KOSTNADER

19 545,00

18 823,00

ÅRETS RESULTAT

-17 093,90

-8 322,66

EGET KAPITAL OCH SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

RESULTATRÄKNING
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Styrelsens förslag nr 1
angående hanterandet av redovisat resultat 2017
Styrelsen föreslår att årets underskott -618 kronor överföres i löpande räkning. Eget kapital redovisas därefter
till 389 938 kronor.

Studiecirkeln om SOAB:s första möte
2017-02-27. Vi har därefter träffats på
tisdagar.
Fr. v. Jan-Allan Johansson, Lennart Hedin,
Hans Enebacke, Morgan Ceder, Jonas
Andersson, Christer Karlsson, Ethel
Santamäki, Marilyn Grimsen, Birgitta
Fransson och Tore Hultman.
Foto: Arif Naqvi.

Sommaravslutning och filmvisning med
Studiecirkeln om Papyrus. Från v. Jonas Andersson,
Lennart Nilsson, Frode Lyngsaa. Liz Ohlsson Blank,
Gunnar Brandberg, Lars Lundberg, Leif Carlsson,
Hans Andersson och¨ Malin Björnhäll (Arkivarie
hos Mölndala Fastighets AB). Foto: Arif Naqvi.
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Styrelsens förslag nr 2
angående medlemsavgift 2019.
Medlemsavgiften för 2019 föreslås enligt nedanstående förslag;
Bildningsorganisationer
Politiska organisationer
Fackliga organisationer
Ekonomiska organisationer
Övriga organisationer
Företag
Organisationer som upphört ingen avgift

550 kronor - 2 000 kronor
700 kronor - 3 000 kronor
700 kronor - 3 000 kronor
550 kronor - 2000 kronor
300 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 2019
Medlemsavgiften var för 2018 enligt följande;
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
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Styrelsens förslag nr 3
angående utvecklings- och arbetsplan för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland
2018-2019
Förslag i enlighet med bilaga 1.
Styrelsen föreslår årsmötet,
att fastställa ovanstående förslag till utvecklings- och arbetsplan för Föreningsarkivet i
Sydvästra Götaland.

Det nya sjukhuset i Dundee år 1930. Dundee ligger i Natal. Här låg länge centret för Svenska Kyrkans Mission i Sydafrika.
Foto: Helga Andreasson.
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Bilaga 1

UTVECKLINGS – OCH VERKSAMHETSPLAN 2018/2019

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. Syftet med vår verksamhet är att fungera som ett stöd för de
aktiva föreningarnas/organisationernas 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”7.

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. Erfarenheten
har lärt oss att nätverk är den bästa vägen för att nå ut till potentiella arkivbildare. Ett extra fokus skall läggas på
hembygdsrörelsen. Av största vikt är dessutom att se till att våra befintliga arkivbildare fortsätter att leverera
med viss regelbundenhet. Detta underlättar vårt planeringsarbete och motverkar att material försvinner/gallras i
samband med att styrelse och ledare byts ut i föreningarna. En avstämning skall därför göras under perioden.
Aktiva föreningar som inte levererat under de senaste fem åren skall kontaktas och i samband med detta skall
kontaktuppgifter stämmas av.
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 tillgången
till personal och storleken på arkivbildarna. 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 tekniska lösningar för att säkerställa bevarandet av det digitala kulturarvet, samt att
digitalisera ljudinspelningar, bilder och filmer i våra samlingar. När det gäller digitalisering skall fokus ligga på
ljudinspelningar.
När det gäller att visa vill vi under perioden fortsätta vårt utåtriktade arbete med publicerandet av bilder via
massmedia och Digitalt museum. Vidare vill vi fortsätta att utveckla vårt arkivpedagogiska arbete i form av
utställningar, uppsökande verksamhet och ökad närvaro på sociala medier.

Personal och lokaler
Under 2018/2019 är vår ambition att kunna behålla nuvarande bemanning, vilken utgörs av tre 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.

7

Vision Västra Götaland – Det Goda Livet s. 15.
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När det gäller lokalerna vill vi, under 2018/2019 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.

Samarbete
Vår avsikt är att, under perioden 2018/2019, utveckla och fördjupa vårt samarbete med de övriga regionala och
lokala föreningsarkiven i Västra Götaland. Tillsammans omfattar vi hela regionen. Vi kan bidra till varandras
utveckling genom informations- och erfarenhetsutbyte, samt gemensam opinionsbildning. Formerna och
förutsättningarna för detta samarbete är sin tur avhängigt av den
utredning, rörande vår framtida samverkan, som beslutades av Kulturnämnden vid sitt sammanträde
2017-10-26. Tanken är att detta arbete skall påbörjas under våren 2018 och vara färdigt innan sommaren 2019.
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland vill fortsätta att utveckla och fördjupa våra kontakter med övriga arkiv,
bibliotek, museum 8, studieförbund, hembygdsföreningar och andra närliggande verksamheter inom vårt
verksamhetsområde. Vi vill utveckla vår roll som regionalt förenings- och näringslivsarkiv i Västra Götaland,
och bli ännu mer närvarande i upptagningskommunerna. Detta åstadkoms i samverkan med Västra
Götalandsregionen, Riksarkivet, kommunerna och inte minst organisationerna själva.
Vi vill även fördjupa och utveckla vårt samarbete med olika samhällets olika utbildningsinstanser.

Sammanfattning
1) Vi skall, under perioden, fortsätta att samla in, vårda och visa upp arkivalier från föreningar och
organisationer:
√ genom att bygga nätverk av organisationer och enskilda personer med extra fokus på
hembygdsrörelsen. Vi vill även försöka få till stånd en ökad kontinuitet rörande leveranser
från befintliga arkivbildare.
√ 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 ha kompetent personal som trivs och utvecklas.
o Vi skall arbeta för att få nya och mer ändamålsenliga lokaler.
o Vi vill bidra till konstruktiv samverkan mellan föreningsarkiven i Västra Götaland.
o Vi skall utveckla vårt samarbete med andra aktörer inom ABM-området.
o Vi skall utvecklas i rollen som regionalt förenings- och näringslivsarkiv i Västra Götaland.
För styrelsen
Kaisa Blank-Nordmark

Staffan Bjerrhede

Mats Frisell

Katarina Hellquist

8

Petra Andersson

Ibland sammanfattade under begreppet ABM: Arkiv, bibliotek och museer.
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Styrelsens förslag nr 4
angående budget för år 2018
Förslag i enlighet med separat bilaga.
Styrelsen föreslår årsmötet,
att godkänna förslag till budget för år 2018
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