Verksamhetsberättelse 2016

Försättsbilden är tagen i samband med en filmvisning 2017-11-07. Vi hade hittat en 16-mm färg film om Pappertillverkning
nere i Arkivdepå 2. Titeln på filmen var ”Vi gör papper och massa”. Vid visningen kunde vi konstatera att ljudet var perfekt,
men att filmen blivit skadad. Vi var dock eniga om att vi skulle försöka att digitalisera filmen och se om den gick att rädda,
Jonas spårade upp filmens producent och fotograf, Johnny Schwerin. Schwerin har förutom dokumentärer även spelat in
spelfilmer och var under flera år anställd hos SVT. Johnny informerade honom att de gjort flera sådana filmer under 1960talet med Lasse Holmqvist som berättare, men kunde inte ge mig något exakt år. Under årets slut tog vi in anbud från tre
olika firmor och fastnade tillslut för SLC i Gamleby. Vi fick tillbaka den digitaliserade filmen 2/2 2017. Digitaliseringen av
denna film blev lite av en testballong för vårt fortsatta digitaliseringsarbete. Tanken är att filmen skall användas inom ramen
för ett samarbete mellan Industrihistoriskt Arkiv och Kvarnby Handpappersbruk. Foto: Claes-J Meurling
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Inventering i Nol 2016-12-07. Huvudböcker fråb Tudor AB. Foto: Arif Naqvi.

Staffan Bjerrhede föreläser om Gamla stadshuset I Mölndal i samband
med årsmötet 2016-03-29. Foto: Arif Naqvi.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Styrelsen för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland får härmed avge följande berättelse för
verksamheten inom Föreningsarkivet och Industrihistoriskt Arkiv år 2016.
VALDA FUNKTIONÄRER

Styrelsens sammansättning
Kaisa Blank-Nordmark, Partille
Staffan Bjerrhede, Kållered
Petra Andersson, Lindome
Mats Frisell, Romelanda
Nina Hellqvist, Mölnlycke
Leif Carlsson, Mölndal
Leif Andersson, Skepplanda

Ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ersättare
ersättare

Revisorer
Peter Österberg, Mölndal
Bernt Runberg, Mölndal

ordinarie
ordinarie

Jan-Erik Lindström, Mölndal
Birgitta Evans, Mölndal

ersättare
ersättare

Valberedning
Boel Holgersson, Nol
Liban Wehlie, Kungälv
Pernilla Övermark, Mölndal

sammankallande

PERSONAL
Jonas Andersson
Karl Bjernestad
Arif Naqvi

Arkivchef, 100%
Arkivassistent,100%.
Arkivassistent, 50% (20160601- )

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 9 ordinarie möten. 2016-06-18 hade vi städdag i Arkivdepå 1 med
deltagande från styrelse och personal, samt en julavslutning 20/12. Denne hölls på hembygdsgården Långåker
i Kållered. Årsmötet hölls i Mölndal i Studieförbundets Vuxenskolans lokaler vid Gamla Torget.

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 2016 har Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland erhållit följande anslag:
Västra Götalandsregionen Arkivnämnden
390 000 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:
1 102 000 kronor

REPRESENTATION, KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
Samarbetsgruppen För Folkrörelse- och Föreningsarkiven i Västra Götalands Län
Samarbetsgruppens arbete har präglats av den av Kulturnämnden beslutade utredningen om Arkivstrategi för
Västra Götaland. Detta arbete inleddes med referensgruppen på Landsarkivet i Göteborg 20/6. Gruppen består
av cheferna för de fyra regionala föreningsarkiven, en representant från Riksarkivet i Stockholm och chefen för
Landsarkivet i Göteborg. Utredaren har fortsatt med att resa runt i Västra Götaland och i Sverige för att bilda sig en
bättre uppfattning. Torsdagen 1/7 besökte han oss i Mölndal. 3/11 hölls ett möte med utredaren och arkivcheferna,
även detta hos Landsarkivet. Detta kom att bli det sista mötet under 2016, men utredningsarbetet kommer att fortsätta
under år 2017. På grund av utredningen har inga ordinarie möten med Samarbetsgruppen genomförts, där ingår
även Göteborgs föreningsarkiv.

Folkrörelsernas Arkivförbund (FA)
Årsstämman hölls i anslutning till en Arkivkonferens som anordnades i samarbete med Näringslivsarkivens Förening
16-17/5 på Långholmens Hotell och hotell i Stockholm. Vi representerades vid årsstämman av arkivchefen. I
konferensen deltog även Karl Bjernestad. På konferensen fick vi bland annat höra om ”Turistdriven tillväxt kring
industrihistoriska miljöer” med exempel från projektet Bergslagen Kultur och Turism och kunde konstatera att
Svenska Hembygdsförbundet blivit 100 år. Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland sökte och beviljades ett resebidrag
från FA för denna konferens. 20-21/10 hölls en höstkonferens på tema ”Samverkan”. Fokus låg på sammanslagningar
av förenings- och näringslivsarkiv. Detta med anledning av diskussionerna kring ett samgående mellan FA och NAF.
Även denna konferens arrangerades av FA och NAF, vi avstod dock medverkan
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Näringslivsarkivens Förening (NAF)
När det gäller årsstämman se ovan. Personalen deltog dessutom i en internationell workshop/konferens om
näringslivsarkiv under rubriken Private Interests or National Heritage? Corporate Archives and the Production of
History in a Global Perspective. Konferensen var den första i sitt slag och hölls på Landsarkivet i Göteborg 2425/11. Deltagarna var forskare och representanter för arkivinstitutioner från Europa, Nordamerika och Sydamerika.
Två mycket intressanta dagar och en bra språkträning, då den hölls på engelska. Arrangörer var förutom Landsarkivet
Göteborgs Universitets Institution för Ekonomi och Samhälle och University of Liverpool.

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. VU har träffats elva gånger
under året. Årsmötet hölls hos Regionarkivet i Göteborg 7/4 och då hölls en föreläsning om Snapphanar. Under
året har man även besökt Dialekt- och ortminnesarkivet i Göteborg (DAG) 31/3, Malmöhus och Malmö stadsarkiv
20/5, samt arkivet hos Göteborgs stadsmuseum 14/9.

Föreningen för Arkiv och Informationsförvaltning (FAI)
FAI är en sammanslagning av Svenska Arkivsamfundet och Arkivrådet. Denna förening har medlemmar såväl från
stat och kommun som från den enskilda arkivsektorn. 25-26/10 hölls en späckad konferens förslagd till IVA Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademin i Stockholm. Här fick vi bland annat möta den nya Riksarkivarien Karin Åström-Ikko.
Annars låg stort fokus på bevarande av det digitala kulturarvet, något som är högaktuellt för alla arkivinstitutioner. Vi
representerades av arkivchefen. I konferensen deltog även ordförande Blank-Nordmark, men då i egenskap av arkivredogörare i Härryda kommun.

Göteborsarkiven
Göteborgsarkiven har träffats två gånger under 2016. 3/9 hos Göteborgs Universitet och 14/10 hos Göteborgs
stadsmuseum. 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 Göteborgs stadsmuseum. Vi medverkade vid båda mötena.

Västra Götalandsregionen
Från och med år 2016 tog Kulturnämnden över hela ansvaret för de regionala föreningsarkiven. Vid sitt möte 2016-03-17,
beslutade nämnden att tillsätta en utredning om föreningsarkivens verksamhet och roll i Västra Götalands förenings- och
kulturliv. Den uppdrog åt VG-regionens kulturchef att tillsätta en extern utredare. Hens uppdrag var att utreda
föreningsarkivens förutsättningar och utvecklingspotential. Utredningen skulle drivas i nära samarbete med de
berörda föreningsarkiven och Riksarkivet. Dessa skulle utgöra en referensgrupp. 20/4 fick vi meddelandet att
Lennart Ploom fått uppdraget. Ploom är chef på Stockholms stadsarkiv. Se van och nedan

Charles Harvey, professor i Business History and Management vid Newcastle University,
håller ett engagerat anförande vid Private Interests or National Heritage? 24/11. Foto: Karl Bjernestad.
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UPPTAGNINGSKOMMUNERNA
Ale Kommun
23/3 hade vi besök från kommunarkivarie Emma Einarsson. Syftet med besöket var förutom att lära känna vår
verksamhet, att diskutera gemensamma utställningar framöver och initierandet av ett hembygdsnätverk i
Ale kommun. Vi kunde konstatera att vårt respektive arkivmaterial kompletterar varandra och att det finns goda
förutsättningar för utställningar framöver. När det gällde hembygdsnätverket fick vi senare veta att det fanns ett
befintligt nätverk och vi skall i stället bjuda in oss till deras möte framöver. Vårt arbete i Ale har annars präglats av
planerandet av leveransen från batteritillverkaren Tudor AB i Nol. Frågan har fått ny aktualitet i och med att Exide
Technologies AB (där Tudor numera är ett varumärke) skulle flytta till Mölnlycke i Härryda kommun vid årsskiftet
2016/2017. Detta innebar ett antal besök i Nol där vi möte representanter från fackföreningarna. Detta har
resulterat i ett antal leveranser under året. Vid ett av inventeringstillfällena hade vi med oss Emma Einarsson som fick
se hur vi arbetar på fältet Själva företagsarkivet kommer att levereras under våren 2017. Vi har som vanligt blivit
kontaktade av nya föreningar som planerar att leverera framöver. Det rör sig både om nya och tidigare arkivlämnare.
När det gäller samarbetet med Ale kommun så upplever vi att det har varit gott och vi vet vem vi skall vända oss till.
Det är även positivt att vi lär känna hembygdsrörelsens företrädare allt bättre.

Härryda Kommun
Vi har under året med intresse följt arbetet inom Rådet för Idéburna Organisationer. Den 25/4 besökte vi Hindås
och Gamla Stationshuset för att informera det lokala föreningslivet om oss. Det var ett mycket konstruktivt möte,
inte minst diskussionen med Björketorps Hembygdsförening som vill deponera arkivhandlingar från folkbildaren Ruth
Bohman hos oss. När det gäller leverenser noterar vi en trend bland arkivbildarna, nämligen behovet av att kunna
leverera digitalt. Något som är akut för många föreningar är den egna hemsidan och hur den skall bevaras. Många
riksorganisationer vill att de regionala och lokala föreningarna skall använda sig av samma publiceringsverktyg och
gränssnitt som huvudorganisationen. Detta är t.ex. aktuellet för SPF Seniorerna Vintergäcken som hörde av sig i detta
ärende. Exempel på levererade arkiv från Härryda är bland annat Friluftsfrämjandet Lokalavdelningen Mölnlycke och
Munkskänkarna Mölnlyckesektionen. Samarbetet med kommunen under året har varit gott.

Kungälvs Kommun
Arbetet i Kungälv har präglats av förteckningsarbete med fokus på politiska föreningar, fackföreningsarkiv och
folkbildning. Exempel på förtecknade arkiv är Fabriksklubben vid Kullgrens damväskfabrik, SSU Thorildsskolan
och Studieförbundet Vuxenskolan Kungälv (numera en del av SV Väst) hade planerat en inventeringsresa under året,
men den blev tyvärr inte av. Vi väntar dock på ett antal leveranser.

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. När det gäller leveranser
har vi fått en hel del spännande leveranser. Ett exempel är Den Ideella Föreningen Navpartners som arbetat med
kvinnligt entreprenörskap i Afrika och haft stor framgång med detta. Ett stort förteckningsarbete rör Toltorpsdalens
Egnahemsförening som är Sveriges äldsta. Se mera nedan…

”Glad som en arkivarie” är inget talesätt, men passar
utmärkt på kommunarkivarien Marie i Partille. Foto: Jonas Andersson

21/9 monterades man ned en tidigare militärbarack i Robertshöjd
Denna skulle sedan återuppstå som Byggnadsförening Hindåsgården
u.p.a. Fotograf: Okänd
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Partille Kommun
Det var ett spännande år 2016, åtminstone om man gillar arkiv och historia. Den 4/4 besökte personalen
kommunarkivet och väl där kunde vi konstatera att man samlat på sig en hel del föreningsarkiv under åren, ungefär tio
hyllmeter. Denna yta ville de nu ha till kommunala handlingar. Efter studiebesöket gjorde kommunarkivarie, Marie
Hjalmarsson Engelke, en inventering och estimerade att det rörde sig om 11 föreningar. Det visade sig i slutändan
vara 14 stycken som levererades till oss i maj. I materialet ingick bland annat Partille Ridklubb och DHR i Partille. Vi
blev även kontaktade av Partille Kammarorkester som planerar att leverera under år 2017. Deras material kommer att
bli ett bland komplement till Jonsereds Musikkår. Deras spännande arkiv blev färdigförtecknat under hösten 2016.
Det innehåller originalnoter från 1860-talet och framåt, se mer nedan under Forskning och research i urval.

Öckerö Kommun
25/5 besökte vi Öckerö kommunarkiv och Kommunservice. I den förstnämnde verksamheten arbetar vår tidigare
kollega och i den senare arkivchefens bror. Vi passade även på att åka runt och bekanta sig med kommunen inklusive
Nimbuscafét nere på Björnhuvudet. Nimbuscaféet drivs av Nimbuskyrkan som är en del Equmeniakyrkan som är
arkivbildare hos oss. När det gäller leveranser och förteckningsarbete så har det varit fokus på organisationer
med maritim anknytning. Bland dessa märks Knippla Båtklubb och den sedan länge avvecklade Hönö Hedens
Strandkassa u.p.a. Vi upplever att vi har haft ett gott sammabete ned kommunen, både med Kultur- och
Fritidsförvaltningen och kommunarkivet och vill gärna fortsätta att utveckla detta samarbete framöver.

SAMARBETE MED ANDRA ARKIV OCH INSTITUTIONER
Västra Götalandsregionen
Föreningsarkiven sorterar ju som nämnts ovan numer helt under Kulturnämnden. Vi har ju dock ett nära
samarbete med Göteborgs föreningsarkiv som är en del av Regionarkivet som i sin tur sorterar under
Arkivnämnden. Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland är en av undertecknarna av Överenskommelse
mellan Västra Götalandsregionen och Social Ekonomi. Vi har under året följt detta arbete med intresse,
men inte deltagit i några aktiviteter. Västra Götalandsregionen är en av vår viktigaste uppdragsgivare
och samarbetspartner och år 2016 var inget undantag.

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 ingår som nämnts ovan i referensgruppen kring Västra Götalandsregionens arkivstrategi. I dessa sammanhang har både Katalin Gere från Riksarkivet och Ulf Andersson från Landsarkivet bidragit med intressanta inspel.
På en nationell nivå ingår Riksarkivet i Samarbetsrådet för enskilda arkiv. Rådet är ett nationellt samverkans- och
samrådsorgan som inrättades 2013. Rådet som 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
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
Västra Götalandsregionen och fick sin nuvarande utformning via ett samverkansavtal som upprättades senhösten
2004. I gruppen ingår Bohusläns föreningsarkiv, Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, Göteborgs föreningsarkiv,
Skaraborgs föreningsarkiv och ÄLFA (Älvsborgsarkivet Förenings-Lokalhistoria). Tillsammans täcker vi in hela länet.
Som nämnts ovan har inga möten avhållits i denna grupp, men under året har det som vanligt pågått ett samarbete
på tjänstemannanivå. Vi driver dessutom en gemensam arkiportal; Arkivportalen.nu och en facebookgrupp med
samma namn. Vi har även haft ett gemensamt twitterkonto, men det var i princip oanvänt.

ABM2-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. Gunnebo Slott-och trädgårdar ingår i gruppen, men medverkade inte på något av årets möten..
Under året har det varit stort fokus på digitaliserings- och dokumentationsfrågor.
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Arkiv, bibliotek och museer.
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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 nedan sidan 13.

Hembygdsrörelsen/Bygdegårdsrörelsen
Vi arbetar ständigt på att utveckla och fördjupa vårt samarbete med hembygdsrörelsen inom vårt upptagningsområde. Alla upptagningskommuner har sina unika strukturer när det gäller hur hembygdsrörelsens föreningar samverkar.
Det kan ju vara samverkansgrupper eller nätverk. En annan närstående rörelse är bygdegårdsrörelsen och vi har
under året börjat att undersöka om vi kan utveckla ett samarbete även med den.

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 bedriver vi
studiecirkelverksamhet och våra utåtriktade satsningar arrangeras i samarbete med dem.

Skolan
Inom Industrihistoriskt Arkiv har vi påbörjat ett arbete med att ta fram presentationer riktade till olika besöksgrupper
varav skolelever är en. Detta har dessutom varit ett önskemål från Mölndala Fastighets AB som är vår hyresvärd
nere på Forsåkersområdet.

ARKIVETS BESTÅND OCH UTNYTTJANDE
Leveranser
Under året har vi tagit emot 82 arkivleveranser. År 2015 hade vi 86 leveranser.
Statistik:
Nya arkivbildare
45 (27, 2015)
Tilläggsleveranser
37 (59, 2015)

Kommunvis:
Ale: 8
Distrikt3: 7
Härryda: 10
Kungälv: 0
Mölndal: 34
Partille: 15
Stenungsund:1
Tanum: 1
Tjörn: 0
Öckerö: 6

Förteckningsarbetet
Under året har 29 arkiv färdigställts. Motsvarande siffra förra året var 32. Exempel på förtecknade arkiv är:
Studieförbundet Vuxenskolan Kungälv, Jonsereds Musikkår och Hönö Hedens Strandkassa u.p.a.
De förtecknade arkiven fördelat på kommuner:
Ale: 1
Distrikt: 5
Härryda: 1
Kungälv: 14
Mölndal: 1
Partille: 1
Öckerö: 6

Arkivbestånd
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland hade vid tiden för verksamhetsberättelsens färdigställande, 1099 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.

3

Organisationer med upptagningsområde i helt län/region, del av region eller minst två kommuner.
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Forskning och research i urval
Nystart
Vi har haft besök av en person som vill återuppliva idrottsringsverksamhet i sin hemkommun, men först ville hen
veta mer om vad hur man hade arbetat tidigare.
Gräv där du står
Vår Studiecirkel om AB Papyrus har varit aktiv sedan 2007. De arbetar med dokumentation av företaget historia med
fokus på bilder. De fungerar även som referensgrupp för olika frågor rörande företaget. Medlemmarna är aktiva som
ideella medarbetare. Under året blev gruppen uppmärksammad av Centrum för Arbetarhistoria (CFA) är en
centrumbildning bestående av Lunds universitet genom historiska institutionen, Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
och den ideella föreningen CfA. De håller nu på och dokumenterar cirklar som startats i ”Gräv där du står-andan”.
Uppgifterna skall hamna i en nationell databas.
Internforskning
En blivande papperskonservator tillika musiker var här och inventerade restaureringsbehovet för notmaterialet
från Jonsereds Musikkår. De har planer på att dra igång ett projekt om det kan få finansiering.
Företag
En fastighetförvaltare hos det amerikanska företaget Forever Living Products har botaniserat i vårt bildarkiv
på jakt efter interiörbilder i samband med renoveringen av Villa Korndahl (tidigare Villa Papyrus)
Akademisk forskning/utbildningar
Under året deltog vi i en studie rörande metadatainsamling som gjordes av en doktorand på ABM-institutionen
vid Uppsala Universitet. Fokus låg på hur vi arbetar med bilderna på Digitalt museum och bestod dels av en
djupintervju och att vi genomförde en loggning av aktiviteten på Digitalt museum och sociala media.
Vi har under 2015-2016 haft besök av en forskare från Institutionen för Ekonomisk Historia Göteborgs Universitet .
Han har forskat om kontorsadministration och styrmodeller och mer specifikt övergången från hålkortsteknik
till adb hos företaget AB Papyrus. 23/11 kom han och föreläste för ett auditorium beståend av tidigare anställda
vid företaget. Båda parter verkade nöjda.

Mathias Krusell trollbinder med administrationshistoria i Arkivdepå 2. Foto: Jonas Andersson.

Besökare – fysiska och virtuella (2016)
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland har under år 2016 besökts av 126 personer. Siffran inkluderar forskare och
studiebesök.
foreningsarkivet-svg.se
2186 besökare/4572 sidvisningar (1793/2872 år 2015)
arkivportalen.nu 4
2 091 besökare/4519 sidvisningar (1785/6026 år 2015)
Youtube
936/2311 visningar/minuter (527/2027 år 2015)
eniro.se
346 besök (332 2015)
4

Sida som vi driver tillsammans med de övriga medlemmarna i Samarbetsgruppen.

11

Digitalt museum
Vi kan i dagsläget inte få någon tillförlitlig statistik över hur många besökare vi har där och vilka bilder man tittar på,
men ett statistikverktyg är under tillverkning. Vi kan däremot se vilka bilder som får kommentarer. Vi har under året
också blivit aktiva i olika grupper på Facebook, vilket dels har gett ökad trafik till vår sida, dels gett oss mycket ny
metadata rörande bilderna.

Referensbiblioteket
Referensbiblioteket är indelat i tre delar. Referensbiblioteket, småskriftsbiblioteket och tidskriftsbiblioteket. Biblioteket
förvaras på två ställen. En del förvaras i Arkivdepå 1 och har fokus på skrifter rörande föreningar och organisationer. Den
andra delen förvaras i Arkivdepå 2 på Forsåkersområdet. Här ligger fokus på näringslivshistoria. Ansvarig för
Referensbiblioteket är Karl Bjernestad som är utbildad bibliotekarie. Under året har han fokuserat på märkning och
kodning 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.
Lokaler
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland har två arkivlokaler. Arkivdepå 1 uppe på Kvarnbygatan 12 och Arkivdepå
2 nere på Forsåkerområdet. I Arkivdepå 1 bevaras huvudsakligen arkivmaterial från föreningar och organisationer
och i Arkivdepå 2 handlingar från företag.
Arkivdepå 1: Under året har vi flyttat ned större delen av arkivet från A B S Pumpproduktion till Arkivdepå 2. Vi har vi nu
slutfört monteringen av de nya arkivhyllorna, samt tagit emot mikrokortskåp som vi fått från Stadsbyggnadskontoret i
Göteborg. Dessa skall användas för förvaring av bilder. Vi har även slutfört märkningen av hyllorna. Under år 2017
kommer det att tillkomma ritningsskåp.
Arkivdepå 2: Har vi med hjälp av våra ideella medarbetare påbörjat uppmärkning av arkivhyllorna där. I denna lokal
har Mölndala Fastighets AB deponerat Ritningsarkivet från AB Papyrus. Under hösten påbörjade bolaget ett
förteckningsarbete av detta material som skall vara klart till årsskiftet 2016/2017. Vi har även skrivit under ett nytt
hyresavtal med Mölndala Fastighets AB.

Malin Björnhäll, arkivarie hos Mölndala studerar kartor tillsammans med ”Ett berg av kunskap”. Delar av Referensbiblioteket fotograferat
Leif Carlsson. Leif har tidigare arbetat vid AB Papyrus ritningskontor och av Karl Bjernestad.
är nu en av våra ideella eldsjälar som hjälper till med Industrihistoriskt
Arkiv. 2016-04-16. Foto: Jonas Andersson

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 5
Kulturnatt i Kvarnbyn
Till årets upplaga av Kulturnatt i Kvarnbyn, 2/9, bidrog vi med bildspelet ”Ur samlingarna” som projicerades på utomhus
på en stor vägg. Detta bildspel kommer sedan att ligger nu på vår Youtubekanal.

5

Se även avsnitten om de olika kommunerna. Där behandlas även inventeringsarbetet.
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Kulturarvsdagen
I år har vi första gången haft ett arrangemang i anslutning till den nationella Kulturarvsdagen. Årets tema var ”Folk i
rörelse” I samarbete med Mölndals stadsmuseum anordnade vi en temadag om frikyrkorörelsen i Mölndal. Detta skedde
söndagen 11/9. Vi bjöd in tre församlingar i kommunen som fick berätta om sin dåtid och nutid. Jonas inledde med
ett anförande om frikyrkohistoria.

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 s.11. Sedan några år tillbaka åker de även ut på äldreboenden i Mölndals stad och visar bilder. Så har
även skett under år 2016. Vid dessa tillfällen ligger fokus på att skapa mervärde och att ge livskvallitet åt de boende.
Våra efterlysningar ger också upphov till social interaktion.

Arkivens dag
Arkivens dag arrangerades detta år lördagen 12/11 under rubriken ”Välkommen hem”. Vi valde att fokusera på tre
rörelser: Egnahemsrörelsen, Koloniträdgårdsföreningar och Vägföreningar. Vi bjöd in föreningar från dessa rörelser
för att berätta om sin framväxt och nutid. Parallellt med detta producerade vi en utställning om de aktuella föreningarna
och besläktade föreningar som vi bevarar. Producent för utställning var Arif Naqvi. Nytt för året var att vi tillsatt en
arbetsgrupp, Kommittén för Arkivens dag bestående av Kaisa Blank Nordmark, Mats Frisell, Nina Hellquist, arkivchefen
och Arif Naqvi. Arif var pressansvarig och producerade underlag och annonsering. Vi beslöt också att ville göra det hela
tillgängligt för fler personer och anlitade därför Lea Andersson som läser Estetik & media vid Hulebäcksgymnasiet i
Mölnlycke. Resultatet kommer att kunna se som filmer på vår Youtubekanal under våren 2017. Moderator och
inledningstalare var Kaisa, sedan hölls två föreläsningar av dels Toltorpsdalens Egnahemsförening från Mölndal dels
Amerikakolonin från Jonsered i Partille kommun. Därefter berättade arkivchefen om arkiv i allmänhet och enskilda i arkiv i
synnerhet. Besökare fick dessutom en tur runt vårt arkiv med arkivchefen, och bjöds på korv och bröd i pauserna.

Utställningsverksamhet
Årets stora utställningssatsning gjordes till Arkivens dag, se ovan.
Studiebesök
Vi har bland annat haft besök av en arkivstudent med studierna förlagda till Mittuniversitetet i Härnösand som
fick gå bredvid en halvdag.
Vi fick besök av personalen från Mölndala Fastighets AB 2016-04-16 som fick bekanta sig med vår verksamhet.
15/11 fick vi besök från en researcher från SVT. Hon var inne i Arkivdepå 1 och fotograferade. Syftet var att se om
vårt arkiv kunde vara aktuellt till vinjetten till ett nytt Släktforskarprogram. Vi vet fortfarande i skrivande stund hur
vår ”audition” utföll, men det är ju alltid trevligt med lite uppmärksamhet…

Primus
Vi har fortsatt att publicera nya fotgrafier på Digitalt Museum. Vi har under året blivit aktiva i Facebookgrupper med
fokus på hembygd. Där har vi publicerat och efterlyst information om våra publicerade bilder. Detta har i sin tur genererat
fler besök på vår sida på Digitalt Museum. Dessutom har dessa grupper börjat fungera som referensgrupper. När det gäller
upphovsrätt, använder vi oss av Creative Commons-licenser och försöker att följa riktlinjerna i Västra Götalandsregionens
Över minnesmuren och Digisams rekommendation ”Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning” Värt att
nämna är vårt täta samarbete med Mölndals stadsmuseum med vilka genomförde vi en gemensam workshop 5/12.

Facebook
Sedan 19/9 2016 har vi en Facebooksida. Det har blivit en bra kanal för att interagera och informera. Sidan administreras
av personalen med Arif Naqvi som huvudansvarig.
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. Hela familjen levde under många år i en tjänstebostad inne
på bruksområdet. Han var därför djupt engagerad i båda våra verksamheter. Arvet från John-Lennart uppgick till drygt
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600 tkr och styrelsen beslutade att använda dem till en minnesfond till hans minne. Fonden medel skall brukas till
utåtriktad verksamhet såsom den beskrivs i Föreningsarkivets stadgar § 2 Föreningens ändamål 3 st. ...”Arkivet har även
till uppgift att på olika sätt bl. a genom anordnande av utställningar, väcka intresse för föreningens och företagets historia.
Arkivet skall även uppmuntra till forskning på arkivmaterialet” (Stadgar fastställda 2013-04-29). Medlen skall användas
till att informera om Föreningsarkivets verksamhet och att sprida kunskap om och tillgänglighet till de arkivkällor man har
att förvalta. Styrelsen har rätt att disponera 25 000 kronor årligen i enlighet med fondens syfte. Statuterna togs vid årsmötet
2016.

Slutord
2016 var året då allting hände
stor tillförsikt vi äntligen kände.
En tur till arkiven i Borås vi tog
även idrottshistoria på dagordningen stod.
Storstädning av arkivet vi hade en dag,
på återvinningen det blev rejäla tag.
När vårens växter stod i blom
kom från Stockholm utredare Ploom.
Arkivets röst fick aldrig tystna,
så till slut Kulturnämnden på oss lyssna.
Ekonomisk rättvisa ska i Regionen råda,
nu ordföranden slipper om detta hålla låda.
”Välkommen hem” var temat på Arkivens dag
det rodde vi iland i goda vänners lag.
Ett varmt tack till alla jag vill sända,
ni hjälpte till att allting vända.
För styrelsen

Kaisa Blank-Nordmark

Staffan Bjerrhede

Mats Frisell

Katarina Hellqvist
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Petra Andersson

BOKSLUT 2016
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KOMMENTARER TILL BOKSLUT 2016
Av de bilagda räkenskapshandlingarna framgår att resultatet för 2016 blev ett överskott på 124 445 kr
Förslaget från styrelsen är att årets överskott överförs i ny räkning, vilket innebär att Eget kapital visar 390 556
kr.

RESULTATRÄKNING
INTÄKTER
Medlemsavgifter
136 organisationer har betalat 49 450 kr i medlemsavgifter för år 2016 (133 organisationer 39 000)
Varav en BOJ Mölndal-Härryda betalat in 10 000 kr
Antalet betalande organisationer har således ökat med 3 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.
Styrelsen har under året utnyttjat 18 823 kr från John Lennart Jakobssons minnesfond i enlighet med
stämmobeslut på årsstämman år 2016.
En anställd är beviljad lönebidrag samt bidrag till personligt biträde från AMS. Under 2016 har det resulterat i
lönebidrag om 179 373 kr och stöd till personligt biträde om 60 000 kr.
KOSTNADER
Lokalkostnader
Hyreskostnaderna uppgår till 143 164 kr.
Verksamhetskostnader
Total kostnad 67 986 kr, varav kostnader för Digitaliseringsprojektet är 12 826 kr. Kurser för personalen
uppgår till 5 540 kr och industrihistoriskt arkiv har kostnader om 2 825 kr samt här ligger kostnaderna om
18 823 kr för verksamhet enligt John Lennart Jakobssons minnesfond.
Övriga kostnader
Kostnaden för underhåll och reparation av inventarier uppgår till 22 904 kr. Under år 2016 har styrelsen
använt till att bekosta tryckningen av vår nya broschyr.
Personalkostnader
Löner 680 826 kr (631 171 kr) har ökat eftersom det nu finns tre personer på kontoret varav Arif började sin
anställning 2016-06-01
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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
Saldo på skattekontot 19 032 kr.
Likvida medel
Lånet från Mölndals Stad är återbetalt till fullo.
Eget kapital
Styrelsen föreslår att årets överskott 124 445kr överföres i löpande räkning. Eget kapital redovisas därefter till
390 556 kr.

Mölndal den 08 mars 2017
Styrelsen

Lea Alexanderssen vår dokumentärfilmare på
Foto: Claes-J Arkivens dag. Meurling

Mabel Strivall berättar om trädgårdskolonin Amerika i Jonsered
Foto: Claes-J Meurling
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RESULTATRÄKNING ÅR 2016
160101-151231

150101-151231

49 450
239 373
389 988
400 000
225 000
87 000
2 000
10 485
0
0
18 823

39 000
179 495
389 988
200 000
225 000
87 000
0
0
0
0
0

Not 7

0
1 422 128

16500
1 336 983

Not 7

143 164
67 986
103 513
982 961
1 297 624

137 376
40 024
119 027
911 654
1 208 081

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar

124 504
0

128 902
1 490

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

124 504

127 412

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter
Räntekostnader

0
-59

46
0

ÅRETS REDOVISADE RESULTAT

124 445

127 458

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
John Lennart Jakobssons Minnesfond
Övriga anslag
Summa intäkter
KOSTNADER
Hyreskostnader
Verksamhetskostnader
Övriga kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

Not 4
Not 5

Not 7,8
Not 9
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BALANSRÄKNING 2016
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier
Ack. Avskrivningar
Summa Anläggningstillgångar

2016-12-31

2015-12-31

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

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

19 032,00
1,00

46 203,00
1,00

73 757,00
1 1024 629,59

162 757,00
797 937,57

Summa Omsättningstillgångar

1 117 419,59

1 006 188,40

SUMMA TILLGÅNGAR

1 117 419,59

1 006 898,57

EGET KAPITAL
Balanserade vinst/förlust
Årets resultat

266 111,15
124 445,06

-138 652,95
127 458,20

SUMMA EGET KAPITAL

390 556,21

266 111,15

8 020,62
14 245,00
601 106,97

12 176,00
12 489,00
609 429,63

103 490,79
0,00

106 692,79
0

SUMMA SKULDER

726 863,38

740 787,42

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

1 117 419,59

1 006 898,57

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

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

2016

2015

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

0,00
5 625
2 628,00
5 675,00
3 885,00
19 944,00
162 757,00
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Not 2 Kassa och Bank
Kassa
Plusgiro
Bank
SBAB, John-Lennart Jakobssons Minnesfond
Summa

3 000,00
0,00
408 855,62
612 773,97
1 024 629,59

3 000,00
0,00
185 507,94
609 429,63
797 937,57

60 824,74
19 111,05
19 394
4 004,00
0,00
0,00
103 490,79

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

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 John Lennart Jakobssons Minnesfond
Ingående saldo
Inbetalt från dödsboet
Ränta
Använt enligt ändamål
Summa

609 429,63
7 156,00
3 344,34
-18 823,00
601 106,97

608 719,46
710,17
0
609 429,63

Not 7 Övriga anslag, bidrag
Anslag Papyrus, semesterstiftelsen
Anslag PUA Wallenbergs minnesfond
Anslag Föreningen Mölndals Kvarnby
Summa

0,00
0,00
0,00
0,00

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

Not 8 Lokalkostnader
Hyreskostnader
Övriga lokalkostnader
Reparation hyrd lokal
Summa

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

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

Not 3 Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner
Sociala avgifter uppl. Semesterlöner
Sociala avgifter dec
Löneskatt pensionskostnader
Skuld skatteverket
Utlägg ordföranden
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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

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

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

Not 10 Personalkostnader
Löner
Förändring semesterlöneskuld
Bilersättning egen bil
Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifter semesterlöneskuld
ITP, TGL Fora mm
Utbildning
Sjuk- och hälsovård
Övriga personalkostnader
Summa

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

632171,00
20184,74
1398,80
198510,00
15768,05
39107,00
0,00
3500,00
1014,00
911653,59
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STIFTELSEN JOHN L BÖRJESSONS DONATIONSFOND

BALANSRÄKNING
2016-12-31

2015-12-31

0,00

0,00

Omsättningstillgångar
Fonder anskaffningskostnad

32 154,71

31 354,82

Summa Omsättningstillgångar

32 154,71

31 354,82

SUMMA TILLGÅNGAR

32 154,71

31 354,82

31 354,82
799,89
32 154,71

31 350,00
4,82
31 354,82

2016

2015

INTÄKTER
Ränta

799,89

4,82

SUMMA INTÄKTER

799,89

4,82

0,00

0,00

799,89

4,82

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Balanserade vinst/förlust
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
RESULTATRÄKNING

KOSTNADER
ÅRETS RESULTAT
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Styrelsens förslag nr 1
angående hanterandet av redovisat resultat 2016
Styrelsen föreslår att årets överskott 124 445kr överföres i löpande räkning. Eget kapital redovisas därefter till
390 556 kr.

Karl Bjernestad inventerar noter från Jonsereds Musikkår. Foto: Jonas Andersson
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Styrelsens förslag nr 2
angående medlemsavgift 2018.
Medlemsavgiften för 2018 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 2018

Medlemsavgiften var för 2017 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
2016-2017
Förslag i enlighet med bilaga 1.
Styrelsen föreslår årsmötet,
att fastställa ovanstående förslag till utvecklings- och arbetsplan för Föreningsarkivet i
Sydvästra Götaland.

Karl Olsson ("Lelle-Kalle") med familj i finrum fyra personer på ön Hyppeln år 1915. Foto från Studieförbundet Vuxenskolan Öckerös arkiv.
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Bilaga 1

UTVECKLINGS – OCH VERKSAMHETSPLAN 2017/2018

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”6.

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 inom
Bildprojektet. Vidare vill vi fortsätta att utveckla vårt arkivpedagogiska arbete i form
av utställningar, uppsökande verksamhet och ökad närvaro på sociala medier.

Personal och lokaler
6

Vision Västra Götaland – Det Goda Livet s. 15.
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Under 2017/2018 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.
När det gäller lokalerna vill vi, under 2017/2018 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 2017/2018, 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. Vi ser också fram
emot Västra Götalandsregionens Arkivstrategi som skall
beslutas under år 2017.
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland vill fortsätta att utveckla och fördjupa våra kontakter med övriga arkiv,
bibliotek, museum 7, 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.

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

Nina Hellqvist

7

Petra Andersson

Ibland sammanfattade under begreppet ABM: Arkiv, bibliotek och museer.
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Styrelsens förslag nr 4
angående budget för år 2017
Förslag i enlighet med separat bilaga.
Styrelsen föreslår årsmötet,
att godkänna förslag till budget för år 2017
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Bilden är hämtad från arkivet från AB Papyrus och visar fartyget M/S Argentina, ägt av rederiet Rederi AB Nordstjernan / Johnson Line. Hon
ligger för lastning vid Frihamnspiren i Göteborg. Destinationen för resan är Buenos Aires i Argentina, en resa som anträddes 3 april 1942. I
lasten ingick bland annat papper från AB Papyrus. M/S Argentina gick i lejdtrafik under Andra Världskriget och resan till Buenos Aires gjordes i
sällskap med bolagsfartyget Annie Johnson. Från Buenos Aires gick man senare vidare till Santos i Brasilien. 15 juli 1942 lämnade man Santos
i följe med Svenska Amerika Mexiko Liniens M/S Uddeholm. Den 6 juli körde de två fartygen på en tysk minspärr 30 sjömil sydväst om
Kristiansand. Först gick Uddeholm på. Där klarade sig hela besättningen. Därefter var det M/S Argentinas tur. Detta fartyg sjönk på två
minuter. Fyra man omkom varav två ur besättningen, en kontrollofficer och en passagerare...
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