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Arkivens dag på Öckerö Hembygdsgård 2018-11-10. Quinnfölk spelar. Foto: Karl Bjernestad
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FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTE 2018-04-09
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 2018

6.

Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse 2018

7.

Föredragning av revisorernas berättelse 2018

8.

Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 2018

9.

Stiftelsen John L Börjessons donationsfond
a) föredragning av ekonomisk berättelse 2018
b) föredragning av revisorernas berättelse 2018
c) beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 2018

10. John-Lennart Jakobssons Minnesfond
a) föredragning av ekonomisk berättelse 2018
b) föredragning av revisorernas berättelse 2018
c) beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 2018
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 2020
Nr 3 ang. utvecklings- och arbetsplan 2019- 2020
Nr 4 ang. fastställande av budget för 2020

13.

Ställningstagande i fråga om motioner och förslag.

14.

Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen.

15.

Val av styrelse
a) ordförande 2 år
b) ordinarie ledamöter för 2019-2020
c) en ersättare för 2019-2020

16. Val av revisorer
a) en ordinarie revisor för 2019 - 2020 (vald 2018 – 2019 Peter Österberg)
b) två revisorsersättare för 2019
17.

Val av valberedning

18.

Övriga frågor

19.

Avslutning

a) tre ledamöter
b) sammankallande
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Besök hos en informant till SOABcirkeln, en f.d. laboratorietekniker i
samband med bildidentifiering. Fr.
v. Bertil Skoglund och Ethel
Santamäki
Foto: Jonas Andersson

Uppskärande av hembakt sockerkaka
i samband med berättarcafé. Fr. v.
Dan Johansson och Eva Oscarsson
Dalen/KFF), samt Arif Naqvi.
(Foto: Jonas Andersson
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Styrelsen för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland får härmed avge följande berättelse för
verksamheten inom Föreningsarkivet och Industrihistoriskt Arkiv år 2018.

VALDA FUNKTIONÄRER

Styrelsens sammansättning
Kaisa Blank-Nordmark, Partille
Staffan Bjerrhede, Kållered
Petra Karlsson, Kungsbacka
Mats Frisell, Romelanda
Katarina ”Nina” Hellquist, Mölnlycke
Leif Carlsson, Mölndal

Ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
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
Emelie Strindlund-Westling

Arkivchef, 100 %
Arkivassistent,100%.
Arkivassistent 50%
Ferieanställd (juni)
Praktikant (19/1 – 22/2)

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

www.digitaltmuseum.se/owners/S-FSG
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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 10 ordinarie möten. Årsmötet hölls i Starrkärrs bygdegård, 2018-03-26.
Ordförande var Bo Björklund (Skepplanda hembygdsförening). För underhållningen stod Bo Björklund som höll ett
anförande utifrån sin bok ”Götaälvdalen – Berättelser och bilder”. Sommaravslutningsmötet hölls i Pixbo hos
vår ledamot Nina Hellquist, och Julavslutningen hölls hos vår ordförande i Partille, 2018-12-11.

MEDLEMSAVGIFTER
Enligt beslut på årsmötet 2017:
Bildningsorganisationer
Politiska organisationer
Fackliga organisationer
Ekonomiska organisationer
Övriga organisationer
Företag
Organisationer som upphört

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

Det nedre beloppet avser minimiavgift. Det var däremot fullt möjligt för medlemsorgansationer att betala en
högre årsavgift än det övre beloppet. Vid årsmötet beslöt man om en revidering av avgifterna för år 2019.

ANSLAG
För verksamhetsåret 2018 har Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland erhållit följande anslag:
Västra Götalandsregionen Kulturnämnden
Ale kommun
Härryda kommun
Kungälvs kommun
Mölndals stad
Mölndals stad (Hyresbidrag)
Partille kommun
Öckerö kommun
Summa:

828 010 kronor
25 000 kronor
25 000 kronor
2 000 kronor
125 000 kronor
100 000 kronor
15 000 kronor
6 500 kronor
1 126 510 kronor

REPRESENTATION, KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
Riksarkivet/Nationella Arkivutredningen
Torsdagen 19/4 deltog vi i firandet av Riksarkivets 400-årsjubileum på Landsarkivet i Göteborg.
14/9 deltog vi i en regional dialog, med utredarna från den Nationella Arkivutredningen, i Karlstad. Arkivet
representerades av Kaisa Blank Nordmark och Jonas Andersson.

Samarbetsgruppen För Folkrörelse- och Föreningsarkiven i Västra Götalands Län
Utredningen om de regionala föreningsarkiven har fortsatt under året, se nedan.

Folkrörelsernas Arkivförbund (FA)
Arkivchefen deltog i FA och NAF:s gemensamma arkivkonferens och höstmöte i Gävle 28-29/11.
Föreningsarkivet representerades av Jonas Andersson. Denna förening kommer framöver att vara vilande.
Näringslivsarkivens Förening (NAF)
Se ovan.
Svenska Arkivförbundet
I samband med mötet i Gävle togs ett beslut om att bilda en ny gemensam förening. Ombud på detta möte
var samma som vid mötet
Arkivverksamma i Väst
Arkivverksamma i Väst är en förening för personer som arbetar med arkivverksamhet i Västra Götaland
och Region Halland. Hela personalen på Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland är medlemmar och
Arkivchefen sitter i dess verkställande utskott. Föreningen genomförde två större studieresor under året.
24/8 besöktes Arkivhuset i Jönköping. Där deltog Jonas Andersson. 5/10 besökte föreningen Vara
Kommunarkiv, som blivit utsett till årets arkiv 2018. På denna resa deltog Arif Naqvi.
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Föreningen för Arkiv och Informationsförvaltning (FAI)
FAI är en riksomfattande förening för arkivinstitutioner och enskilda yrkespersoner. Vi deltog inte
i någon av deras aktiviteter under året.
Västra Götalandsregionen
14/3 deltog personalen i Kulturarvsakademins 2 vårkonferens med tema GDPR. Platsen var Norges Hus i
Göteborg 25-26/4 deltog vi den internationella konferensen Digikult. Digikult fokuserar på hur man, med hjälp
av digitala verktyg, kan tillgängliggöra kulturarvet för medborgarna. Arrangörer är bland annat VG-regionen
(Kulturnämnden med avdelningarna Västarvet och Kultur i Väst). Årets upplaga hölls på Göteborgs konserthus.
Hela personalen deltog. 17/10 höll Kulturarvsakademin ett höstmöte på temat Obekväma kulturarv. Även denna
gången var platsen Norges Hus och personalen inställde sig mangrant. 29/10 fick vi, tillsammans med personalen
på Mölndals stadsmuseum, en presentation av webbverktyget Prisma Västra Götaland. Detta verktyg förvaltas
av Västarvet och fokuserar på berättelser kring det industrihistoriska kulturarvet. 30/10 deltog vi, som
undertecknare av överenskommelsen mellan VG-regionen och Social Ekonomi, i ett samråd inför framtagandet
av Regional Kulturstrategi och plan 2020-2023. Mötet hölls i Göteborg och arkivchefen representerade.
15/11 deltog vi i ytterligare ett samrådsmöte angående planen; denna gång tillsammans med de andra
regionala föreningsarkiven, Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg och Regionarkivet i Västra Götaland.
Göteborgsarkiven
Göteborgsarkiven är en samarbetsgrupp för arkivarier inom olika verksamheter i Göteborg, samt i
Mölndals stad. Fokus för gruppens arbete är arkivpedagogiska frågor, men det är även ett forum där
man delar erfarenheter och nyheter. I denna grupp ingår bland annat Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg,
Regionarkivet och arkivet vid Göteborgs stadsmuseum. Årets första möte hölls i Mölndal 10/1 och
då presenterade Föreningsarkivet och Mölndals stadsarkiv våra samarbeten. Andra mötet hölls hos
Chalmers Tekniska Högskola 24/5. Där deltog vi inte. 4/10 var gruppen hos Regionarkivet i Göteborg.
Då representerades vi av Jonas Andersson.
Visual Arkiv – Fujitsu

Personalen deltog i användarträffen för vårt förteckningsprogram Visual Arkiv. Platsen var Folkets Hus vid
Järntorget i Göteborg 25/9.

Oannonserad leverans 2018-01-11. Så här skall det
inte se ut. Foto: Jonas Andersson

Emelie Strindlund-Westling vårpraktikant.
Foto: Jonas Andersson
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Kulturarvsakademin är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen/Västarvet, Göteborgs universitet/Center for Critical Heritage Studies,
Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg, Statens museer för världskultur/Världskulturmuseet i Göteborg, Göteborgs stad Kulturförvaltningen,
Bohusläns museum och Museinätverk Väst genom Borås museum.
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UPPTAGNINGSKOMMUNERNA
Ale Kommun
Verksamheten i Ale har präglats av vårt fördjupade samarbete med hembygdsrörelsen; ett arbete som
inleddes på allvar under senhösten 2017. Vi har bland annat bistått Skepplanda Hembygdsförening med
förtecknandet av deras gårdsarkiv. De kom även ned och besökte oss. Vi talade bland annat om
digitalisering och hur man skall hantera sitt bildbestånd. Senare under försommaren åkte vi upp och hämtade
handlingarna på plats i Grönköp. Hela förteckningarna finns att hitta i Nationella Arkivdatabasen.
Samarbetet resulterade även i två artiklar i tidningen Västgötabygden. Vi planerar nu inför en digital
leverans från Skepplanda. I april besökte vi Nödinge sockens Hembygdsförening och maj kom besöktes vi
i retur. Under maj besökte vi även Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening. Årsmötet hölls som nämnts
ovan också i Ale kommun. Flera arkivbildare, aktiva och nedlagda, kommer att leverera framöver. Årets
leveranser kom från Skepplanda Hembygdsförening och Nödinge sockens Hembygdsförening. Förutom
Skepplanda Hembygdsförening förtecknades även Ale Fredsförening, Starrkärr Vi Unga och personarkivet
efter kommunalpolitikern Robert Ahlberg.
Härryda Kommun
Vi har fortsatt att följa arbetet som bedrivits inom Rådet för Idéburna Organisationer. Detta speglar
det som görs på nationell och regional nivå i Sverige, då man vill se över och omdefiniera samarbetet
mellan offentlig sektor och den idédrivna enskilda sektorn. I Härryda kommun, som i övriga Sverige, är
föreningarna i allt högre grad en del av digitaliseringsprocessen. Under våren fick vi besök av IFH Hindås
som ville diskutera hur man skulle kunna få struktur på sin digitala information. Det kan vara svårt för en
förening med en relativt hög omsättning på ledare. Hur skapar man en hållbar dokumenthantering i en
ideell förening? Vi har även hunnit med att besöka Rävlanda, där den lokala Equmeniakyrkan hade samlat
ihop ett stort arkivmaterial från diverse frikyrkliga organisationer. Detta gav även avtryck när vi summerade
årets leveranser som förutom Equmeniakyrkan i Rävlanda även omfattade föreningar som Sörtorpa
Fritidsförening och Bygdegård i Mossbacka och Seniorerna SPF Vintergäcken.
Kungälvs Kommun
Precis som föregående år har fokus legat på förteckningsarbetet och mottagande av arkivleveranser.
Förteckningsarbetet har fokuserat på samhället Ytterby där arkivet från Ytterby Folkets Hus förening
och Ytterby Vägförening är två exempel. Arkivleveranserna får representeras av Konstföreningen Magnolian
och Tyfter Samfällighetsförening.
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. Se mera nedan. Vi ingår i nätverket Ett Mölndal för
alla, som bland annat arbetar med integrations och delaktighetsfrågan. Detta är ännu ett exempel på
samverkan mellan den offentliga sektorn och den sociala ekonomin; i detta fall stadens Kultur – och
fritidsförvaltning och diverse föreningar. Exempel på förtecknade arkiv är IFK Mölndal och
Kulturföreningen Arrangemanget. När det gäller leveranser väljer vi att lyfta fram Visans Vänner i
Mölndal och Mölndals Lastbilscentral Korpidrottsförening. När det gäller förteckningsarbetet, pågår två
stora, ännu oavslutade projekt. Det ena rör företaget kemiföretaget SOAB och det andra rör baptiströrelsen i
Mölndal. Det är komplexa arkivbildningar som kräver mycket researcharbete. I fallet med SOAB har vi
hjälp av en referensgrupp i form av en studiecirkel, se nedan.
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Riksarkivets födelsedag 19/4.
Foto: Jonas Andersson

Förberedelse för intervju. Pojklagsspelare och Arif.
hos Gamla krokslättspojkar. Foto: Jonas Andersson

Partille Kommun
Precis som i fallet med Kungälv, har fokus legat på att ta emot leveranser. I november fick vi ta emot ett
flertal leveranser från nykterhetsrörelsen i Jonsered. I det levererade materialet ingick bland annat
scoutfanor. De var tyvärr i dålig kondition, men vi hoppas att de går att rädda. Leveranser har även
skett från PRO Partille och Reumatikerföreningen Partille. Det har även bedrivits forskning med inriktning
på kommunen, se mera nedan.
Öckerö Kommun
Vi har under året flyttat fram positionerna i kommunen i samverkan med Öckerö Kultur och Fritid. 22/5
medverkade vi i ett informationsmöte mellan kommunen och ö-råden. Ö-råden är samhällsföreningar och
finns på samtliga öar i kommunen. De lokala föreningarna är i sin tur anslutna till ö-råden i vilka man
samarbetar kring gemensamma projekt och utmaningar. Råden fungerar även som remissinstanser för
Öckerö kommun. Arkivet representerades av Jonas Andersson som informerade om vår verksamhet. 24/5
deltog han i ett möte mellan Kultur och Fritid och kommunens hembygdsföreningar. Han passade då även
på att informera om Arkivens dag som vi arrangerade i kommunen detta år. Mer om detta nedan.

SAMARBETE MED ANDRA ARKIV OCH INSTITUTIONER
Västra Götalandsregionen
Den regionala kulturverksamheten bedrivs inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Denna styrs av
en lag och en förordning. 3 För att regionen/länet skall kunna ta del av statliga medel, är kravet upprättandet
av en regional kulturplan. Förordningen stipulerar därtill sju utpekade områden, varav ett är regional enskild
arkivverksamhet. Den nuvarande Kulturplanen gäller för åren 2016-2019, och nu pågår arbetet med
Regional kulturstrategi – och plan för Västra Götaland 2020-2023, se ovan.
De regionala föreningsarkiven sorterar under Kulturnämnden och där är det framförallt Koncernavdelning
Kultur och Västarvet som vi har löpande kontakt med. Vi har ett nära samarbete med Göteborgs föreningsarkiv
som är en del Regionarkivet. Vi är en av undertecknarna av Överenskommelsen mellan VGR och Social Ekonomi.
Vid Kulturnämndens möte 2016-03-17, beslutade nämnden att tillsätta en utredning om föreningsarkivens
verksamhet och roll i Västra Götaland. Detta arbete gick in i en ny fas under år 2018. En tremannagrupp, ledd av
chefen för Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg, fick uppdraget att slutföra arbetet. Den fortsatta utredningen är
indelad i fem områden och rör sådant som samverkansformer och digitaliseringsfrågor. Arkivcheferna bjöds in
till möten 19 och 20/6. Därefter besökte utredarna de regionala föreningsarkiven; 28/8 fick vi besök.
3

Lagen om föredelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:1919) och Förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet (2010:2012).
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Efter insamlande av ytterligare underlag avslutades året med ett redovisnings- och avstämningsmöte
i Göteborg, 4/12. Om allt går enligt planerna kommer utredningen att slutredovisas för Kulturnämnen i augusti,
som därefter har att besluta.
Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg
Landsarkivet har länge varit en viktig samarbetspartner. De bevarar mycket enskilt arkivmaterial från Västra
Götaland, såväl företag som föreningar. Vi är båda anslutna till NAF och Svenska Arkivförbundet och ingår i
Göteborgsarkiven. 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 och 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 arkivcheferna för de fyra regionala föreningsarkiven och Göteborgs föreningsarkiv. Förutom att
dryfta gemensamma angelägenheter har vi en gemensam hemsida och facebookgrupp. Under året har inga
möten avhållits, utan man har träffats inom ramen för de olika utredningarna. Cheferna har dock haft löpande
kontakt via andra kommunikationsvägar.
ABM4-samverkan - praktiken
SAMM (Samverkan arkiv och muséer i Mölndal) har träffats 2 gånger under året. Gruppen består av
Föreningsarkivet. Mölndals stadsmuseum, Mölndals Hembygdsförening, Kållereds Hembygdsförening och
Lindome Hembygdsgille. Årets möten har hållits på Långåker i Kållered 8/3 och på Mölndals stadsmuseum
10/10. I gruppen har man fortsatt att diskutera gemensamma frågor. Fokus har legat på digitalisering och
dokumentationsarbete. En viktig händelse var att det nya Kulturmiljöprogrammet för Mölndals stad, beslutades
under året. Det är ett dokument som påverkar alla verksamheter som arbetar med kulturarvsfrågor.
Mölndals stadsmuseum
Med Mölndals Stadsmuseum, vår närmaste granne, har vi haft en kontinuerlig samverkan i diverse olika projekt.

Hembygdsrörelsen/Bygdegårdsrörelsen
Vi har fortsatt vår samverkan med hembygdsrörelsen i Ale kommun. Vi har även samverkat med hembygdsföreningarna på Öckerö och Hönö kring Arkivens dag. Dessutom har vi fört samtal med hembygdsrörelsen i
Härryda och Partille och studiebesök är planerade. Vi har fortsatt att samarbeta med hembygdsföreningarna i
Mölndal, bland annat kring dokumentation av olika företeelser.
Studieförbunden
ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet finns representerade som medlemsorganisationer hos
oss. När det gäller samarbetet under året har vi samarbetat med SV. Hos SV Göteborgsregionen Sydost bedrev
vi två studiecirklar. Vi har även anordnat föreläsningar/diskussionsträffar. Se mera nedan.
Grundskola och gymnasium
Inom Industrihistoriskt Arkiv har vi fortsatt arbetet 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.
Göteborgs Universitet
Kursen i Arkivvetenskap (60 p) vid Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier, förlade en
praktik hos oss år 2018. Praktikantens huvuduppgift var förtecknandet av arkivet från Svenska
Brevduveförbundet Distrikt 1 Göteborg.

4

Arkiv, bibliotek och museer.
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ARKIVETS BESTÅND OCH UTNYTTJANDE
Leveranser
Under året har vi tagit emot 77 arkivleveranser. År 2017 hade vi 91 leveranser.
Statistik:
Nya arkivbildare
27 (29, 2017)
Tilläggsleveranser
50 (62, 2017)
Kommunvis:
Ale: 2
Distrikt5: 6
Göteborg:2 6
Härryda: 11
Kungälv: 7
Mölndal: 39
Partille: 10

Förteckningsarbetet
Under år 2018 har 16 arkiv färdigställts. Fyra stora förteckningsarbeten, som påbörjats, kommer att slutföras
under år 2019. Detta arbete kommer att ge en rejäl komprimeringsvinst när handlingarna läggs i arkivboxar
eller motsvarande. År 2017 var siffran 39, men då låg fokus på mindre arkiv. Exempel på förtecknade arkiv är:
Sv. Brevduveförbundet Göteborgsdistriktet, Knippla Båtklubb, Kulturföreningen Arrangemanget och Skepplanda
Hembygdsförening. Föreningen Arrangemanget var en kulturförening, verksam i Mölndal, som drev Torrekulla
Jazz & Blues Festival (1998-2002). När det gäller Skepplanda hembygdsförening, är det ett exempel på
samarbete med hembygdsrörelsen, då förteckningsarbetet gjordes gemensamt.
De förtecknade arkiven fördelat på kommuner:
Ale: 4
Distrikt: 2
Kungälv: 6
Mölndal: 3
Öckerö: 1
Vi har även lagt ned mycket tid på skanning och registrering av bilder. Detta görs numera alltid i samband
med förteckningen av arkiven.
Arkivbestånd
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland hade, vid tiden för berättelsens färdigställande, 1165 arkivbildare.
Värt att notera är att några av dessa tillkommit genom ombildningar och sammanslagningar som är vanliga i
organisations- och föreningsvärlden. Vi hittar dessutom nya arkivbildare i samband med förteckningsarbetet.
Arbetsgrupp för E-arkivering
Under året har vi bildat en arbetsgrupp för att arbeta med e-arkivsfrågor. Den har bestått av Karl Bjernestad
och Arif Naqvi. Man har under året lagt fram två rekommendationer 5/2 och 14/8. Dessa har därefter
reviderats och analyserats löpande.
Forskning och research i urval
I april blev arkivchefen intervjuad av en mastersstudent vid Mittuniversitet 7 Hennes uppsats fokuserade
på hur enskilda arkivinstitutioner arbetar med arkivvård och bevarandefrågor. Under våren hade vi
även regelbundna besök av en student som skrev sin B-uppsats om Föreningsarkivet i Sydvästra
Götalands verksamhet åren 1971-1990.
Vi har haft besök av Partille Hembygdsförening som har forskat om Partille Idrottsförening.

5
6
7

Organisationer med upptagningsområde i helt län/region, del av region eller minst två kommuner.
Föreningar från Göteborg levereras normalt sett vidare till Göteborgs föreningsarkiv, men vi respekterar deponentens önskemål.
Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning med inriktning arkiv- och informationsvetenskap
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Mölndals stadsmuseum har forskat hos oss inför sin utställning Cyklar som invigdes år 13/10 2018. Vi har
hjälpt staden konstintendent att ta fram foton på skådespelaren Ulla Jacobsson. Detta i samband med
en kontrovers i samband med invigningen av en skulptur på platsen som bär aktrisens namn.
Under hösten 2018 har vi deltagit projekt med fotbollsföreningen Dalen/Krokslätts FF och
Gamla Krokslättspojkar. Tankarna på projektet var delvis resultatet av ett stundande 100-årsjubileum.8
Projektet handlade dels om fotbollsföreningen, som ville bygga upp en klubbanda och utveckla sin idrottsplats.
Det fanns även en större ambition om att vara med och utveckla stadsdelen Krokslätt. Dalen/KFF ville
bland annat skapa en ”Minnenas väg”. Detta ledde fram till ett kombinerat berättarcafé och quizz med
inbjudna veteraner från de båda grundarföreningarna 30/8. Tanken var att följa upp detta med ytterligare
en omgång i samband med årets sista match. Den blev dock inställd på grund av storm och regn. I stället
genomförde vi, tillsammans med några ungdomar från fotbollsklubben, intervjuer med några veteraner
i samband med ett möte hos Gamla Krokslättspojkar. De har följts av ytterligare intervjuer. Parallellt med
detta har föreningen hunnit med att leverera arkivmaterial och att forska i detsamma. Projektet
fortsätter under 2019, men nu följer vi det från sidan.
Vi har haft besök av en kvinna som skulle skriva en rapport om kvinnohistoria med fokus på profiler
inom kvinnorörelsen i vårt område. Hon satt i flera timmar och lyssnade på våra inspelade intervjuer
med olika företrädare. Ett exempel på att denna dokumentation är viktig och en påminnelse om att
den måste bevaras för eftervärlden genom en digitaliseringsinsats.
När det gäller studiecirkelverksamheten så är den koncentrerad på Industrihistoriskt Arkiv:
Studiecirkeln om SOAB har, förutom bildidentifiering, bjudit in nyckelpersoner från företaget för samtal.
Det har blivit sju sådana besök, varav fem har spelats in och ett har filmats. De inbjudna har bland annat
varit en VD, en Miljöansvarig och en skiftesarbetare. Jonas och en cirkeldeltagare har dessutom besökt
en tidigare laboratorietekniker i hans hem och genomfört en intervju. Cirkelns deltagare har varit involverad
av företagsarkivet. Då delar av arkivet, i dagsläget, bevaras hos Mölndals Hembygdsförening, har det givit
anledning till ytterligare samarbete. Vi har bland annat bidragit med bilder till en publik visning, som
hembygdsföreningen sedan genomförde i februari 2019. Ett spännande projekt.
I vår andra studiecirkel, som handlar om AB Papyrus, har deltagarna valt två olika spår. En grupp
fokuserar på bildidentifiering och har ett användarkonto på Digitalt Museum, Den andra fokuserar på
inventering och förteckning. Dels genom inventering och preparering, dels genom registrering av metadata
för att underlätta för forskare. Man bistår även med forskarservice.
Andra exempel på forskning är Lindome Socialdemokratiska förening som ville ta reda på hur gamla man var och
att förbereda inför framtagandet av ny föreningsfana. Ett annat exempel är idrottsforskaren Carl-Johan
Johansson som var på jakt efter foton på spelare som figurerat i tidningen Rekordmagasinets (19421969). Vi hade många att bidra med. Slutligen kan vi inte låta bli att nämna att vi blivit kontaktade av
Kerava Museum från Finland. De letade efter information rörande en fotograf, vars bilder vi båda
bevarar.
Besökare – fysiska och virtuella (t o m 2018-12-31)
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland har under år 2018 besökts av 105 personer. Siffran inkluderar forskare
och studiebesök. De inkluderar inte Arkivens dag som redovisas separat.
foreningsarkivet-svg.se
1001 besökare/ 1795 sidvisningar (1436/3316 år 2017)
arkivportalen.nu 9
1749 besökare/ 4064 sidvisningar (1406/3769 år 2017)
Youtube
1121 visningar/ 3303 minuter (1894/7865/ år 2017)
eniro.se
281 besök (335, 2017)

8
9

BK Dalen och Krokslätts FF bildades genom en sammanslagning år 1985. Krokslätts FF grundades år 1919.
Sida som vi driver tillsammans med de övriga medlemmarna i Samarbetsgruppen.
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Facebook 90 (69), följare 91 (70) ”Gillare ”, 79 inlägg, 21 likes, 8832 10 dynamisk räckvidd , 1048 11 interagerade
Vi är även aktiva i olika forum på FB där man diskterar sådant som hembygd.

Digitalt museum/Primus
Sedan 13/10 2017 finns vi på Digitalt museum. Vi har under år 2018 haft 10 189 visningar (2017, 8930).
Vår digitala utställning om Partille IF har visats 156 gånger (2017, 188). Vi har även skapat ett bildspel
utifrån delvis samma arkivmaterial. Detta ligger på vår Youtubekanal. Vi har en ambition av skapa en trafik
mellan våra olika digitala
plattformar. Tanken är att få en löpande dialog med informanter och forskare i den miljö där de befinner sig.
Referensbiblioteket
Referensbiblioteket är indelat i tre delar. Referensbiblioteket, småskriftsbiblioteket och tidskriftsbiblioteket.
Ansvarig är Karl Bjernestad. Referensbibliotekets bestånd är nu ämneskodat och klassificerat med bistånd av vår
ferieanställde. Nästa utmaning är en omfattande inventering av den näringslivshistoriska litteraturen. När det
gäller beståndet är vi restriktiva med förvärv och betalar aldrig för böcker. Vårt referensbibliotek är sökbart via
vår hemsida via programmet Librarika.
Lokaler - Arkivcentrum
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.
När det gäller planerna på ett Arkivcentrum, har intressenterna träffats tre gånger under året. Nytt är att
Mölndals stadsmuseum kan få nya lokaler i nära anslutning till Arkivcentrum. Kommunfullmäktige i Mölndal
beslutade vid sitt möte 2018-06-20 att anta en avsiktsförklaring för Forsåkersområdet där Arkivcentrum är
omnämnt. Under hösten och våren 2018/2019 skall Mölndals stad och deras exploateringsbolag
Mölndala Fastighets AB fortsätta att arbeta med frågan.

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET/AKRIVPEDAGOGIK – I URVAL
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Kulturnatt i Kvarnbyn
Till årets upplaga, 3/9, bidrog vi med bildspelet Idrottsplatser som utgick från bildvisningen/föreläsningen
med samma namn. se nedan. Detta blev för övrigt den sista upplagan av Kulturnatt, då säkerheten inte tillåter
ett så stort evenemang i Mölndals Kvarnby.
Kultur i Vården
Sedan några år tillbaka åker några av våra ideella eldsjälar ut på äldreboenden i Mölndals stad och visar bilder
och berättar. Detta har skett under året. Vid dessa tillfällen ligger fokus på att skapa mervärde och att ge
livskvalitet åt de boende. Under året ordnades tre visningar; 15/6 Berzelius Äldreboende, 29/8 Eklanda
Äldreboende och 15/10 på Träffpunkten i Kållered.
Arkivens dag
Arkivens dag arrangerade lördagen 10/11 under temat ”Fest och glädje”. Detta år 2018 skedde det i
samverkan med Öckerö Hembygdsförening och Hönö Hembygdsförening; med stöd av Öckerö kommun.
Platsen var Öckerö Hembygdsgård i samlingslokalen ”Tônns-Annas”. Från arkivets sida arbetade
Kommittén för Arkivens dag som bestod av Jonas Andersson, Arif Naqvi, Kaisa Blank Nordmark, Mats
Frisell och Katarina Hellquist. Arif utsågs till projektledare och samordnare. Han var även ansvarig
utställningsproducent, ansvarig för trycksaker och annonsering. 24/4 hade vi möten med Kultur – och Fritid
där vi resonerade kring uppläget. Jonas medverkade, som tidigare nämnts, vid mötet mellan Öckerö kommun
och hembygdsföreningarna. Han bjöd in dem till att bilda en lokal projektgrupp. Öckerö och Hönö
gensvarade. Gruppen bildades och man träffades tre gånger under hösten. Dagens moderator var Kaisa
Blank Nordmark och invigningstalare var vice Ordförande för Kommunstyrelsen, Jan Utbult, som uppmärksammade Riksarkivets 400-årsjubileum. Därefter blev det en berättarsund, ett föredrag av arkivchefen
om arkivens roll, musikunderhållning från folkmusikgruppen Quinnfôlk och en föreläsning om bröllop förr
10

Antal personer som har fått upp ett sidinlägg på skärmen via obetald distribution. (Unika användare)
Antal unika personer som har interagerat på vissa sätt med ditt sidinlägg, till exempel genom att kommentera, gilla, dela eller klicka på särskilda delar i
inlägget. (Unika användare)
12
Se även avsnitten om de olika kommunerna. Där behandlas även inventeringsarbetet.
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och nu. Det var öppet hus på hembygdsgården och besökarna kunde få vara med om livebakning av den
lokala specialiteten ”Bagebrö”. Föreningsarkivet hade producerat en skärmutställning och hembygdsförningarna ställde ut utvalda föremål. Besökarantalet hamnade på 150 personer och eftersom vi filmade kan
ni ta del av en stor del av programmet via vår Youtubekanal. Tidningarna Lokalbladet och Torslanda
Tidningen hade journalister på plats och det resulterade i två artiklar.
Föreläsningar/Berättarcaféer
Tillsammans med avdelningen Mölndals Stadsmuseum och SV Göteborgsregionen Sydost 13 anordnade vi
förläsningar och samtal. 8/2 anordades en berättarkväll på temat ”Idrottsplatser”. Arkivchefen berättade om olika
idrottsplatser, naturgivna och konstruerade, i Mölndal och deltagarna gjorde inspel. Detta föredrags hölls sedan
ytterligare en gång, i samband med andelningens årsmöte 13/3. 31/5 var vi på Träffpunkten i Lindome för att tala
om Lindome utifrån Föreningsarkivets samlingar. Denna gång svek tekniken, men vi genomförde det ändå efter
bästa förmåga. 30/8 var vi med och arrangerade ett berättarcafé på Krokslättsvallen i Mölndal. Det var
ett samarbete med Dalen/Krokslätts FF och Gamla Krokslättspojkar, se mera ovan. 20/9 var Jonas och föreslästa
för PRO Mölndal i samband med deras 70-årsfirande.
Digitalisering
16/6 invigdes Enter Mölndal. Det är en platsspecifik interaktiv upplevelse som man tar del av via sin smarta
telefon. Finansieringen skedde med pengar från Torsten Söderbergs stiftelse I första etappen befinner man
sig i Mölndals Kvarnby och Arkivet har bidragit med bilder från kemiföretaget SOAB. Enter Mölndal
kommer att presenteras i samband med konferensen Digikult år 2019.
Från och med 28/8 ligger hela vårt beståndsregister sökbart via Nationella Arkivdatabasen (NAD). Vi har
funnits med tidigare, men då endast med de arkivbildare som var inrapporterade när det var en databas på
CD-skiva. Exporten gick bra. I några fall kan man även söka i själva förteckningarna.
Under året inledde vi ett samarbete med Arkiv digital rörande digitalisering av personalhandlingar från
AB Papyrus. Det har funnits ett stort intresse av detta material från släktforskare. För att kunna digitalisera
handlingarna blev vi dock tvungna att öppna och binda om 79 volymer. Medel till detta fick vi från JohnLennart Jakobssons minnesfond.
Studiebesök/Uppsökande verksamhet
År 2018 har vi bland annat haft besök av Reumatikerföreningen i Partille, Sällskapet för folkundervisningens
befrämjande i Göteborgs stift och IFK Hindås. Vi har även haft ett antal spontanbesök och det är ju alltid
trevligt.
Som nämnts ovan har vi haft fokus på hembygdsrörelsen under året. Detta har lett till besök hos Nödinge
sockens Hembygdsförening, Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening, Skepplanda Hembygdsförening och
Föreningen Gamla Krokslättspojkar. Vi som nämnts ovan besökt Equmeniakyrkan i Rävlanda
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 2018 har fonden
betalat ut 23 032 kronor. Pengarna har använts till en extra satsning i samband med Arkivens dag och
ombindning av 79 volymer. Fonden har även haft en inkomst i form av en ränta på 2158,38 kronor.
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Avdelningen omfattar Alingsås, Lerum, Mölndal och Partille.
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Besök på hembygdsgården Prästalunden i Starrkärr 15/5.
Foto: Jonas Andersson

Slutord
Åter igen är det dags för mig att summera arkivåret som gått.
Ekonomin är fortsatt ansträngd men 2018 var ett händelserikt år, ännu mer än vad det brukar.
Arkivvärlden hade två jubileer att fira; störst var nog att Riksarkivet sedan 1618 bevarat statens handlingar.
I deras 400 år gamla samlingar finns allt från medeltida pergament till dagens digitala uppgifter.
Det var också Fest och glädje i samtliga arkiv i Sverige! Arkivens dag, som infaller andra lördagen i november,
firade 20 år. Syftet med Arkivens dag har alltid varit att bjuda in och inspirera till användandet av våra arkiv
runt om i landet. Arkiven är en viktig del i ett öppet demokratiskt samhälle genom att tillhandahålla information
i olika form.
I år firade vi Arkivens dag på Öckerö tillsammans med Hönö Hembygdsförening, Öckerö Hembygdsförening
och Öckerö kommun.
Hembygdsföreningarna ställde ut föremål från högtider på öarna, bland annat två helt olika brudklänningar.
Berättarstund, livemusik, öppna stugor och ”livebakning” av ”bagebrö” var några av de upplevelser som bjöds.
Förutom att vi själva dokumenterade dagen var två reportrar på plats, något vi inte är vana vid.
2019 har vi inga jubileer men vi kommer att fortsätta vårt intensiva arbete med vår utåtriktade arbete samt
fortsätta ta emot alla som vill forska i arkiven eller bara göra ett besök.
Tack alla som har arbetat hårt med att ”promota” vårt arkiv och VGR samt upptagningskommunerna för ert
ekonomiska stöd.
Kaisa Blank Nordmark
Ordförande

För styrelsen
Kaisa Blank-Nordmark

Staffan Bjerrhede

Mats Frisell

Katarina Hellquist
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Petra Karlsson

BOKSLUT 2018
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KOMMENTARER TILL BOKSLUT 2018
Av de bilagda räkenskapshandlingarna framgår att resultatet för 2018 blev ett underskott på 36 776 kr
Förslaget från styrelsen är att årets underskott överförs i ny räkning, vilket innebär att Eget kapital visar
353 161 kr.

RESULTATRÄKNING
INTÄKTER
Medlemsavgifter
145 organisationer har betalat 42 900 kr i medlemsavgifter för år 2018 (138 organisationer 39500
år 2017). Antalet betalande organisationer har således ökat med 7 medlemmar.
Bidrag från Västra Götalands regionen 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 för år 2018 828 010 kr
Bidrag från kommuner
Mölndals stad har givit ett driftsbidrag med 125 000 kr och ett hyresbidrag med 100 000 kr.
Övriga kommuner har betalat totalt 73 500 kr, se Not 7.
Övriga anslag, bidrag mm.
Styrelsen har under året utnyttjat 23 031 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 2018 har det resulterat i
lönebidrag om 180 866 kr och stöd till personligt biträde om 33 930 kr.
KOSTNADER
Lokalkostnader
Hyreskostnaderna uppgår till 153 848 kr.
Verksamhetskostnader
Total kostnad 68 579 kr, varav kostnader för Digitaliseringsprojektet är 12 046 kr. Kurser för personalen
uppgår till 10 850 kr och industrihistoriskt arkiv har kostnader om 2 648 kr samt här ligger kostnaderna om 23
031 kr för verksamhet enligt John Lennart Jakobssons minnesfond.
Övriga kostnader
Kostnaden för underhåll och reparation av inventarier uppgår till 21 968 kr.
Personalkostnader
Lönernas ökning till 761 706 kr (741 178 kr föregående år) beror främst på avtalsenliga lönehöjningar.
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BALANSRÄKNING
Inventarier
En kopiator inköptes 2010 för 10 000 kr och en dator inköptes 2011 för 7 454 kr. Båda är helt avskrivna.
En avfuktare inköpt för 38 500 kr köpt år 2017 är avskriven med 15 200 kr och två datorer inköpta för 14 288
kr 2017 är avskrivna med 9 525 kr
Kortfristiga fordringar
Saldo på skattekontot -19 kr ( justerat under 2019)
Fordran på leverantör 215 kr.
Övriga interimsfordringar
Under 2018 har det lagts ut 7 376 kr för kostnader i samband med Claes J-Meurlings dödsbo. Dessa balanseras
för att bokas mot den framtida utdelningen när dödsboet skiftas.
Likvida medel
Lånet från Mölndals Stad är återbetalt till fullo.
Eget kapital
Styrelsen föreslår att årets underskott 36 776 kr överföres i löpande räkning. Eget kapital redovisas därefter
till 353 161 kr.

Mölndal den 26 mars 2019
Styrelsen

Bilder i samband med inventering av material från
Föreningen Gårevik 2019-10-05. Föreningen drev den
tidigare kommunala Barnkolonin Gårevik belägen Orust
kommun. Barnkolonin inrättades ursprungligen för barn
från Härryda och Mölndal. Under senare år gavs även
möjlighet för seniorer och ungdomar med
funktionsvariationer att njuta av orustsommar.
Foto: Jonas Andersson

Karl Bjernestad skär etiketter till
arkivboxar Foto: Jonas Andersson
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RESULTATRÄKNING ÅR 2018
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Lönebidrag, utvecklingsstöd
Bidrag från VG-regionen
Anslag, bidrag från Mölndals stad
Not 6
Anslag, bidrag från övr. kommuner Not 7
Övriga bidrag
Övriga intäkter
John Lennart Jakobssons minnesfond Not 4
Summa intäkter

2018-01-01 2018-12-31
42 900
214 795
828 010
225 000
73 500
0
0
23 031
1 407 236

2017-01-01 2017-12-31
39 500
216 923
805 800
225 000
92 000
0
860
19 545
1 399 628

KOSTNADER
Hyreskostnader
Verksamhetskostnader
Övriga kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

153 848
68 579
94 159
1 114 827
1 431 413

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

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar

-24 177
12 462

11 835
12 462

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-36 639

-627

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter
Räntekostnader

0
-137

9
0

ÅRETS REDOVISADE RESULTAT

-36 776

-618

Not 8
Not 9
Not 10
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier
Ack. Avskrivningar
Summa Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Andelar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Kassa och bank

2018-12-31

2017-12-31

70 242,00
-42 379,34
27 862,66

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

196,00
1,00

19 051,00
1,00

Not 1

Not 2
84 806,00
Not 3,4 941 703,78

74 466,00
975 060,11

Summa Omsättningstillgångar

1 026 706,78

1 068 578,11

SUMMA TILLGÅNGAR

1 054 569,44

1 108 903,44

EGET KAPITAL
Balanserade vinst/förlust
Årets resultat

389 937,78
-36776,21

390 556,21
-618,43

SUMMA EGET KAPITAL

353 161,57

389 937,78

4 154,00
35 737,00
563139,95

10 163,94
32 891,00
584013,07

98 376,92
0,00

91 897,65
0,00

SUMMA SKULDER

701 407,87

718 965,66

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

1 054 569,44

1 108 903,44

EGET KAPITAL OCH SKULDER

SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Avräkning skatteverket
John-Lennart Jakobssons Minnesfond Not 4
Förutbetalda intäkter och
upplupna kostnader
Not 5
Avsättningar
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
2018

2017

Avfuktare
Dator

70242
0
0
70242

17454
38500
14288
70242

Avfuktare
Dator

UB avskrivningar

-29916,67
-7700
-4762,67
-42379,34

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

Utgående saldo

27862,66

40325,33

Not 2 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter
Hyra första kvartalet nästa år
37 377,00
Visual arkiv
6 875,00
Binero/ hemsidan
2 767,00
Eniro
7 485,00
Hogia
4 883,00
Lönebidrag december
18 043,00
Dödsbo J-Meurling
7 376,00
Summa
84 806,00

35 762,00
6 875,00
2 628,00
7 485,00
3 673,00
18 043,00
0,00
74 466,00

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

3 000,00
352 532,33
586 171,45
941 703,78

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

Not 4 John Lennart Jakobssons Minnesfond
Ränta
Använt enligt ändamål
Summa

2 158
-23 032
-20 873

2 451
-19 545
-17 094

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

Not 5 Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner
70 076,79
Sociala avgifter uppl. Semesterlöner
22 018,13
Löneskatt pensionskostnader
5 382,00
Övriga skulder
900,00
98 376,92

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

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
20

Not 7 Anslag övriga kommuner
Härryda
Ale
Partille
Kungälv
Öckerö
Summa

25 000,00
25 000,00
15 000,00
2 000,00
6 500,00
73 500,00

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

Not 8 Lokalkostnader
Hyreskostnader
Hyra Arkivdepå
Reparation hyrd lokal
Summa

143 048,00
10 800,00
0,00
153 848,00

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

Not 9 Övriga kostnader
Förbrukningsmaterial
Underhåll inventarier
PR
Hemsida
Representation och gåvor
Administrationskostnader
Telefon
Porto
Försäkringar
Förvaltningskostnader
Representation, internt
Årsmöteskostnader
Kurs och konferensavgifter
IT-tjänster Mölndals stad
Diverse tjänster
Medlemsavgifter
Övriga kostnader
Summa

1609,85
21 968,25
0,00
3275,50
573,00
999
11 629,00
2 880,00
4915,00
5 426,00
707,00
6426,00
1707,76
25237,00
2950,00
3150,00
705,29
94158,65

7171,94
25 089,25
7 260,00
2866,00
200,00
918
4 895,00
2 290,00
4816,00
2 266,00
3410,00
11195,35
7363,00
24669,00
2950,00
2750,00
50,00
110159,54

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

789102,03
5867,65
1652,70
248095,00
1843,62
60566,14
7700,00
1114827,14

762771,61
3384,40
3725,20
239530,00
1063,46
58588,00
7700,00
1076762,67
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STIFTELSEN JOHN L BÖRJESSONS DONATIONSFOND
BALANSRÄKNING
2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

0,00

0,00

Omsättningstillgångar
Fonder , aktuellt innehav

32 637,00

32 497,00

Summa Omsättningstillgångar

32 637,00

32 497,00

SUMMA TILLGÅNGAR

32 637,00

32 497,00

32 497,00
140,00
32 637,00

32 155,00
342,00
32 497,00

2018

2017

INTÄKTER
Ränta

326,00

342,00

SUMMA INTÄKTER

326,00

342,00

KOSTNADER

186,00

0,00

ÅRETS RESULTAT

140,00

342,00

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Balanserade vinst/förlust
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
RESULTATRÄKNING
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John-Lennart Jakobssons Minnesfond
BALANSRÄKNING
2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

0,00

0,00

Omsättningstillgångar
Bankkonto SBAB

586 171,45

615 225,07

Summa Omsättningstillgångar

586 171,45

615 225,07

SUMMA TILLGÅNGAR

586 171,45

615 225,07

Eget kapital
Balanserade vinst/förlust
Årets resultat
Summa Eget Kapital

584 013,07
-20 873,12
563 139,95

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

Kortfristiga skulder
Skuld till föreningsarkivet
Summa Kortfristiga skulder

23 031,50
23 031,50

31 212,00
31 212,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

586 171,45

615 225,07

2018

2017

INTÄKTER
Ränta

2 158,38

2 451,10

SUMMA INTÄKTER

2 158,38

2 451,10

KOSTNADER

23 031,50

19 545,00

ÅRETS RESULTAT

-20 873,12

-17 093,90

EGET KAPITAL OCH SKULDER

RESULTATRÄKNING
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Styrelsens förslag nr 1
angående hanterandet av redovisat resultat 2018
Styrelsen föreslår att årets underskott 36 776 kr överföres i löpande räkning. Eget kapital redovisas därefter till
353 161 kr.

Bokbindaren Krister Flodstrand hämtar volymer för
ombindning nere i Arkivdepå 2 på Forsåkersområdet. Till
höger ser ni Leif Carlsson en av våra ideella medarbetare
tillika ersättare i styrelsen.
Foto: Jonas Andersson
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Styrelsens förslag nr 2
angående medlemsavgift 2020.

Medlemsavgiften för 2020 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 2020
Medlemsavgiften var för 2019 enligt följande;
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
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Styrelsens förslag nr 3
angående utvecklings- och arbetsplan för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland
2019-2020
Förslag i enlighet med bilaga 1.
Styrelsen föreslår årsmötet,
att fastställa ovanstående förslag till utvecklings- och arbetsplan för Föreningsarkivet i
Sydvästra Götaland.

Blivande golfare tränar utslag. Foto från Nya Ingetorps Golfklubbs arkiv.
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Bilaga 1

UTVECKLINGS – OCH VERKSAMHETSPLAN 2019/2020

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”14.

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.

14

Vision Västra Götaland – Det Goda Livet s. 15.
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Personal och lokaler
Under 2019/2020 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 2019/2020, 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, berednings-utrymmen, 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 2019/2020, 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 utredningen rörande vår framtida samverkan, som
beslutades av Kulturnämnden vid sitt sammanträde
2017-10-26. Tanken är att detta arbete skall vara färdigställt under hösten 2019.
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland vill fortsätta att utveckla och fördjupa våra kontakter med
kulturarvsinstitutioner, bibliotek, 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 utbildningsväsendet.

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;
√ 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 vill fortsätta att utveckla samarbetet med berörda nämnder och förvaltningar hos våra
upptagningskommuner.
o Vi skall utveckla vårt samarbete med andra aktörer inom Kulturarvssektorn.
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

Petra Karlsson
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Styrelsens förslag nr 4
angående budget för år 2020
Förslag i enlighet med separat bilaga.
Styrelsen föreslår årsmötet,
att godkänna förslag till budget för år 2020
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