Verksamhetsberättelse 2020
Föreningsarkivet och Industrihistoriskt Arkiv

Bilden på försättsbladet är hämtat från personarkivet från BK Dalen från Mölndal. Vi skrev en artikel om dem och damfotbollens
framväxt i Mölndals-Posten 2020-10-15. Fotograf: Eddie Flemming (Grupp och Barnfoto)
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Styrelsen för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland får härmed avge följande berättelse för verksamheten inom
Föreningsarkivet och Industrihistoriskt Arkiv år 2020.

VALDA FUNKTIONÄRER

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

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ersättare
ersättare

Revisorer
Peter Österberg, Mölndal
Bernt Runberg, Mölndal

ordinarie
ordinarie

Jan-Erik Lindström, Mölndal
Birgitta Evans, Mölndal

ersättare
ersättare

Valberedning
Rolf Claèsson, Mölndal
Maria Kornevik Jakobsson, Mölnlycke
Vakant

sammankallande

PERSONAL
Jonas Andersson
Karl Bjernestad
Arif Naqvi

Arkivchef, 100 %
Arkivassistent, 100%.
Arkivassistent, 50%

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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Släcktes ned och arkiverades 2020-12-16.
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MÖTESVERKSAMHET
Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit 9 ordinarie möten. Ett av dessa mötet, 2020-11-19, genomfördes via
Skype. Vid styrelsemötet, 2020-05-15, beslöt vi att förlägga årsmötet till våren 2021. Kommittén för Arkivens dag
träffades fem gånger under året. Se mera nedan.

MEDLEMSAVGIFTER
Enligt beslut på årsmötet 2019:
Bildningsorganisationer
Politiska organisationer
Fackliga organisationer
Ekonomiska organisationer
Övriga organisationer
Företag
Organisationer som upphört

550 kronor - 2 000 kronor
700 kronor - 3 000 kronor
700 kronor - 3 000 kronor
550 kronor - 2 000 kronor
300 kronor - 1 000 kronor
enligt överenskommelse
ingen avgift

Det nedre beloppet är minimiavgift. Det var möjligt för medlemsorganisationer att betala en högre årsavgift.

ANSLAG
För verksamhetsåret 2020 har Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland erhållit följande anslag:
Västra Götalandsregionen 2
Statens kulturråd 4
Ale kommun
Härryda kommun
Kungälvs kommun
Mölndals stad
Mölndals stad (Hyresbidrag)
Partille kommun
Öckerö kommun
Summa:

855 320 kronor 3
51 625 kronor
25 000 kronor
25 000 kronor
2 000 kronor
125 000 kronor
100 000 kronor
15 000 kronor
6 500 kronor
1 205 445 kronor

REPRESENTATION, KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR
Riksarkivet/Nationella Arkivutredningen
Föreningsarkivet skulle ha deltagit i en Arkivfrukost på Landsarkivet i Göteborg 8/3. Syftet med mötet var att
diskutera Arkivutredningens betänkande. Detta möte blev av naturliga skäl inställt. Däremot deltog arkivchefen
i en digital träff med samma agenda 6/5. Mötet hölls med Zoom och en av de medverkande var riksarkivarien.

Arkivgruppen Väst
Vid sitt möte på Bohusläns Museum 4/3, beslutade dåvarande Samarbetsgruppen att bilda en ny samverkansgrupp.
Namnet på den nya gruppen blev Arkivgruppen Väst och sammankallande blev Skaraborgs Föreningsarkiv. Den nya
gruppen, som inte inkludera Regionarkivet, träffades därefter två gånger. 17/9 mötes man för ett fysiskt möte i
Lidköping med Skaraborg som värdar (en deltagare via Skype) och 3/12 möte man via Skype med Sydvästra
Götaland som värdar. Dessutom har arkivcheferna haft tre Skypemöte (4,11 och 25/5), samt ett fysiskt möte i Mölndal
5/11. Om gruppens arbete, se mer nedan.
Föreningen Sveriges Länsarkivarier
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland är sedan 2018 anslutna till denna organisation. Det är en förening för arkivchefer
för regionala enskilda arkivinstruktioner. Här diskuteras gemensamma frågor. Föreningen driver även projekt. Jonas
deltog fysiskt i vårkonferensen och årsmötet i Härnösand 9–10/3. Alla andra möten därefter var digitala.
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Den statliga Kultursamverkansmodellen.
Statens kulturråd (421 095 kronor), Västra Götalandsregionen Kulturnämnden (434 225 kronor).
4
Regeringen beslutade den 25:e juni 2020 om en ny anslagspost på 150 mkr i Kulturrådets regleringsbrev: Bakgrunden är Covid-19.
Detta motsvarade en höjning med 11% inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Del av medlen gick även till
de regionala föreningsarkiven. Pengarna betalades ut i november och får användas även under år 2021. Se Bokslut.
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Svenska Arkivförbundet
Sedan årsmötet, 13/5 2019, sitter Kaisa Blank Nordmark i dess styrelse. Arkivförbundet är paraplyorganisationen för
de enskilda arkivinstitutionerna i Sverige. Personalen, samt Jeanette Johansson, deltog i organisationens webbinarium
om dokumentation av Covid-19, 2/10. Via Arkivförbundet mottog vi en inbjudan till DOSS 5 digitala höstmöte 3–4/12.
Vi representerades av samma personer som vid ovannämnda webbinarium. Se även https://arkivforbundet.se/.
Arkivverksamma i Väst
Arkivchefen sitter i Verkställande Utskottet som träffades sju gånger under året (sex fysiska och ett via länk). Årsmötet
hölls per capsulam 17/9. Trots Covid-19 genomfördes tre studiebesök under året. 27/2 besökte man Chalmers
Centralarkiv,19/9 Nääs Slott och 29/10 blev det kulturvandring i Haga. Samtliga anställda är medlemmar i föreningen.
Föreningen för Arkiv och Informationsförvaltning (FAI)
FAI är en riksomfattande förening för arkivinstitutioner och enskilda yrkespersoner. Jonas Andersson deltog i
vårkonferensen, årsmötet 9–10/3 i Härnösand och deras digitala höstkonferens 23/9.
Västra Götalandsregionen
Digikult (Digitalt Kulturarv i Praktiken) anordnas av Förvaltningen för Kulturutveckling och Kulturnämnden med
flera. Årets upplaga var digital och anordnades 27–29/5. Föreningsarkivet representerades av Arif Naqvi. För mer om
Västra Götalandsregionen, se nedan.
Göteborgsarkiven
Göteborgsarkiven är en samarbetsgrupp för arkivarier inom olika verksamheter i Göteborg och i Mölndals stad.
Gruppen höll ett möte under året. Den 18/2 mötes man på Sahlgrenskas Centralarkiv i Mölndal. Föreningsarkivet
representerades vid detta möte av Arif och Karl.
Visual Arkiv – Fujitsu
Visual Arkiv anordnade årlig användarträff 15/9. Träffen hölls som ett webbinarium via Zoom. Jonas deltog.

Tre kollegor från Göteborgs föreningsarkiv på besök
2021-09-30. Jonas i bakgrunden. Foto: Arif Naqvi

Denna bild av en spikmaskin hos AB Papyrus var vår mest visade
bild på Digitalt Museum 2020. Den visades 217 ggr. Foto: Okänd.

UPPTAGNINGSKOMMUNERNA
Ale Kommun
Vi har fortsatt vår samverkan med hembygdsrörelsen i kommunen. Den 9/9 medverkade Jonas Andersson vid
ett möte under rubriken ”Framtidstankar för hembygdsföreningar”. Mötet hölls på hembygdsgården i Grönköp
i Skepplanda. Värdar var Skepplanda Hembygdsförening. I mötet deltog representanter för hembygdsrörelsen
i Ale, samt den nyvalda ordföranden för Västergötlands hembygdsförbund, Lena Gustafsson. Exempel på leveranser
från kommunen under året är Energi och Teknikcentrum och Skepplanda J.U.F-avdelning.
Härryda Kommun
Vi har fortsatt att följa arbetet som bedrivits inom Rådet för Idéburna Organisationer. Rådet speglar utvecklingen
på nationell och regional nivå, med målet att omdefiniera relationerna mellan offentlig och ideell sektor. 1/6 gick ett
förslag till en ny bidragsmodell för ideella föreningar och studieförbund ut på remiss. Föreningsarkivet var en av
remissinstanserna. 2020 avslutade föreningskonsulenten, Sinikka Duvsund, sin anställning. Vi har haft ett gott
samarbete genom åren och Arkivet uppmärksammade detta. 20/10 medverkade arkivchefen vid ovanstående råds
5

Dokumentation av Samtida Sverige ör ett nätverk för museer och kulturarvsinstitutioner som arbetar med samtidsdokumentaion. Se
http://www.sverigesmuseer.se/network/doss-dokumentation-av-samtida-sverige/
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öppna möte. Han informerade om vår verksamhet. Vid mötet presenterades den nya verksamhetschefen för Kultur och
fritid och det nya bidragsystemet.
Kungälvs Kommun
5/6 gjorde vi ett av årets få hembesök hos en förening. Då hälsade vi på Kungälvs Demensförening, som tyvärr
stod i begrepp att avveckla sin verksamhet. Vi hade planerat att, tillsammans med Bohusläns föreningsarkiv,
medverka då TUM (Trygga Ungdomsmiljöer) när de flyttade ut sin verksamhet till planen vid Thorildskolan veckorna
25–34, men så blev inte fallet. Vi hoppas att kunna växla upp verksamheten mer under år 2021.
Mölndals Stad
Vi har som tidigare år 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. Vi ingår i nätverket Ett Mölndal för alla, som bland
annat arbetar med integrations och delaktighetsfrågan. 4/3 träffade vi Astrid Ekermo nätverket samordnare. Det
var ett konstruktivt möte. Vi har även medverkat i Kulturbanken6 som möttes coronasäkert 14/5. 9/6 hade
vi ett möte med stadens konstintendent, Camilla Lengstrand och besökte konstarkivet för att fördjupa oss i bevarande
av konstföremål. Exempel på leveranser är Balltorps FF 9/6 och Stiftelsen för Margareta Sparres Fond för bevarande
av Gunnebos Natur och Kultur 24/8.

På coronaanpassat besök hos Kungälvs Demensförening
2020-06-05. Gun och Arif. Foto: Jonas Andersson.

Intermöte rörande webbvertyget Conifer 2020-11-23.
På bilden Arif och Kalle. Foto: Jonas Andersson

Partille Kommun
Tanken för året var att vi skulle arrangera både årsmöte och Arkivens dag i kommunen, men av detta blev det intet.
Vi hann dock genomföra tre planeringsmöten vid sidan av den löpande kontakten via mail. 9/6 hade Arif och Jonas ett
Skypemöte med kommunarkivarie Marie Engelke och föreningskonsulent Sandra Cronehag. 8/9 träffades den stora
planeringsgruppen på Mölndals stadsmuseum och det sista mötet hölls hos Jonsereds Hembygdsförening 14/10.
Jonsered Hembygdsförening valde dessutom att bli medlemmar i Föreningsarkivet och vi ser fram emot ett gott
samarbete framöver. 16/10 var arkivchefen inbjuden till styrelsen för Öjersjö IF för att tala arkivfrågor. Frågan hade
blivit särskilt aktuell i och med att föreningen skulle lämna sina nuvarande lokaler. Detta resulterade att Öjersjö IF var
en av föreningarna som lämnade in sitt arkiv under året. En annan var Partille Kvinnojour.
Öckerö Kommun
Vi har under året fortsatt samarbetet med hembygdsrörelsen i kommunen. Arkivchefen har bland annat talat
bevarandefrågor med Öckerö hembygdsförening. Under året pågick dialog med Källö-Knippla Samhällsförening
rörande arkivering och anslutning. Samhällsföreningarna fungerar som nav för andra föreningar på öarna och är
remissinstanser till kommunen. Natten mellan 13 och 14/5 började det brinna nere i Knippla hamn. Hembygdsföreningens fiskemuseum blev totalförstört. Detta var tragiskt, men sätter samtidigt fingern på något viktigt:
vikten av säkra lokaler. Under året har vi även fört dialog med bl.a. frikyrkoförsamlingen Betel på Hönö (ny leverans)
och Nimbuskyrkan Öckerö (tilläggsleverans).
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En paraplyorganisation för kulturföreningar.
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SAMARBETE MED ANDRA ARKIV OCH INSTITUTIONER
Västra Götalandsregionen
Den regionala kulturverksamheten bedrivs inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Denna styrs av en lag och en
förordning.7 För att regionen skall kunna ta del av statliga medel måste den upprätta en regional kulturplan.
Förordningen stipulerar sju utpekade områden, varav ett är regional enskild arkivverksamhet. De regionala
föreningsarkiven sorterar under Kulturnämnden och där är det framför allt Koncernavdelning Kultur och Västarvet
som vi har haft löpande kontakt med. Vi har dessutom ett nära samarbete med Göteborgs föreningsarkiv som är en del
av Regionarkivet. Vi är en av undertecknarna av Överenskommelsen mellan VGR och Social Ekonomi.
Med avstamp i arbetet med rapporten Vidare utredning av föreningsarkiven i Västra Götaland beslutade Kulturnämnden
att Sydvästra Götaland och de tre andra regionala föreningsarkiven skulle tilldelas ett Långsiktigt Strategisk Uppdrag
(LSU).8 6/5 inleddes processen med ett uppstartsmöte som sedan följdes av möten mellan den ansvariga
regionutvecklaren, Karolina von Mentzer, och de aktuella institutionerna i grupp och på individuell nivå. Mötena skedde
uteslutande digitalt eller via telefon. 2020-11-23 fastställde Kulturnämnden uppdragen. Uppdragen gavs till styrelserna
för de fyra regionala föreningsarkiven och kommer att omfatta perioden 2021–2022. Vissa delar i uppdraget skall utföras
gemensamt inom ramen för Arkivgruppen Väst, se nedan och vissa delar av uppdraget är specifika för respektive arkiv.
Framtida verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser kommer att utformas utifrån uppdraget.
Riksarkivet - Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg
Landsarkivet har länge varit en viktig samarbetspartner. Riksarkivet har fortsatt med sin omorganisation och Göteborg
är numera en Verksamhetsplats med sin chef placerad i Lund. Tanken är att platserna skall bli mer lika varandra, oavsett
var i landet de är placerade. Historiskt sett har Landsarkiven haft en relativt stor frihet att utforma sin verksamhet och
profil utifrån sina demografiska och geografiska förutsättningar. Riksarkivets fortsatta utveckling och uppdrag kommer
därför att spela. Under året lämnade enhetschefen i Göteborg, Ulf Andersson, sin tjänst och blev ny chef för
Värmlandsarkiv.
Samarbetsgruppen – Arkivgruppen Väst
Som beskrivits ovan så ersätter Arkivgruppen Väst den tidigare Samarbetsgruppen. Året inleddes med att vi genomförde
kursen Konsten att arkivera rätt. Den hölls vid fyra tillfällen. Mellerud 14/1 (ÄLFA ansvarig), Falköping 4/2
(Skaraborgs Föreningsarkiv), Uddevalla 11/2 (Bohusläns Föreningsarkiv) och Borås 18/2 (Vi). Vi delade upp kursens
moment mellan oss och Jonas ansvarade för frågor rörande bevarande och lokaler. 106 personer deltog vid de fyra
tillfällena. Kursen arrangerades inom ramen för Studieförbundet Vuxenskolan Väst. Annars har vi som vanligt haft
löpande kontakt (digitalt) i gemensamma frågor. Under året avslutade arkivchefen i Skaraborg, Elisabet Eriksson sin
tjänst och ersattes med Carina Seiberlich. För arbetet med Långsiktigt Strategiskt Uppdrag, se ovan. 20/5 gick
Arkivgruppen in med ett gemensamt yttrande över Betänkandet SOU 2019:58 Härifrån till Evigheten – En långsiktig
arkivpolitik för förvaltning.
ABM9 - samverkan - praktiken
SAMM (Samverkan arkiv och muséer i Mölndal) har träffats två gånger. 5/3 hos Mölndals stadsmuseum och
och 8/10 hos Kållereds hembygdsförening. Gruppen består av Föreningsarkivet, Mölndals stadsmuseum,
Mölndals Hembygdsförening, Kållereds Hembygdsförening och Lindome Hembygdsgille. Samtliga aktörer
i gruppen har under året turats åt att skriva artiklar i Mölndals-Posten. En utvärdering genomfördes under
hösten och samtliga var intresserade av att fortsätta. Vi har fortsatt att diskutera digitalisering och dokumentationsfrågor.
Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA)
Föreningen fungerar som ett nätverk för arkivchefer för regionala föreningsarkiv. Man har under året haft fem digitala
medlemsmöten, Utöver det har föreningen haft en flitig kontakt via mail och messanger. Frågor som varit aktuella
är Svenska Arkivförbundets och Sveriges Hembygdsförbund arkivprojekt (se ovan), e-arkiv och hur Covid-19 påverkat
de regionala föreningsarkiven och civilsamhället. FSLA lämnade även in ett yttrande till den nationella Arkivutredningen.
Mölndals stadsmuseum/Kultur-och fritidsförvaltningen
Med Mölndals Stadsmuseum, vår närmaste granne, har vi en kontinuerlig samverkan i diverse olika projekt.
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Lagen om föredelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:1919) och Förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
(2010:2012).
8

Ytterligare en orsak var att revisorer nu krävde att årliga stöd från Kulturnämnden skall vara kopplat till ett uppdrag.
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Arkiv, bibliotek och museer.
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Hembygdsrörelsen/Bygdegårdsrörelsen
Under våren genomförde vi den planerade Arkivutbildningen för hembygdsföreningar i Västra Götaland. Vi har i
dagsläget fler hembygdsföreningar som medlemmar och har kontakt och samarbete med ännu fler. Det är en positiv och
spännande utveckling. Med anledning av det nationella arkivprojektet mot hembygdsrörelsen har våra kollegor på
Föreningsarkivet i Jämtlands län producerat ett antal filmer. Jonas Andersson ingick i en referensgrupp som vi fick vara
med och tycka till om manus. Filmerna finns nu för beskådan här
Studieförbunden
ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet finns representerade som medlemsorganisationer hos oss.
Vi har tyvärr varken kunnat driva studiecirklar, men arkivkursen genomfördes hos Studieförbundet Vuxenskolan.
Grundskola och gymnasium
Denna verksamhet har legat nere på grund av Covid-19.
ARKIVETS BESTÅND OCH UTNYTTJANDE
Leveranser
Under året har vi tagit emot 52 arkivleveranser. År 2019 hade vi 62 leveranser.
Hyllmeter pappershandlingar: 15,81 (24,56)
Gigabytes data:
4,063 (43,19)
Statistik:
Nya arkivbildare
Tilläggsleveranser
Kommunvis:
Ale:
Distrikt10:
Härryda:
Kungälv:
Mölndal:
Partille:
Riks:
Stenungssund:
Öckerö:

24 (27, 2019)
28 (50, 2019)

5 (7)
1 (1)
3 (3)
2 (6)
34 (35)
4 (4)
0 (2)
1 (0)
0 (4)

Förteckningsarbetet
Under år 2020 har 911 arkiv färdigställts. År 2019 var siffran 27. Då låg fokus på mindre arkivbildare. År 2020
påverkades förteckningsarbetet av sjukskrivning och rehabilitering; tråkigt men en del av verkligheten.
De förtecknade arkiven fördelat på kommuner:
Ale:
Distrikt:
Härryda:
Kungälv:
Mölndal:
Partille:
Riks:
Tjörn:
Öckerö:

1 (11)
2 (1)
0 (1)
0 (2)
4 (5)
0 (2)
2 (1)
0 (1)
0 (1)

Vi har även lagt ned mycket tid på skanning och registrering av bilder. Detta görs numera alltid i samband med
förteckningen av arkiven.
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Organisationer med upptagningsområde i helt län/region, del av region eller minst två kommuner.
Två ytterligare påbörjade, men är ännu inte färdigställda. Dessa två är Partille Folkdanslag och Landvetter Tennisklubb 1974,

8

Arkivbestånd
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland hade, vid tiden för berättelsens färdigställande, 1222 arkivbildare. Det motsvarar
1 849,56 hyllmeter. 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
Arbetsgruppen har under året bestått av personalen. Under året testade man att arkivera hemsidan Arkivportalen.nu via
verktyget Conifer. Vi tog regelbundna backups enligt vår fastslagna policy och kunde konstatera att det fungerat bra.
Vi har även tagit emot digitala arkivleveranser, men vi saknar en riktig e-arkivslösning.
Forskning och research i urval
Under året har vi tagit fram 151 volymer. Här följer ett urval av den forskning som bedrivits under året.
Som vanligt har det bedrivits forskning av arkivbilderna själva och släktforskare. En del frågor har också rört
inventering av vårt bestånd inför forskning på andra sidan Covid-19. Ett sådant exempel är hen som ville forska om
sin morfars roll inom Svenska Brevduveförbundet. Ett exempel på jubileumsforskning är Nimbuskyrkan på Öckerö
som nu skall skriva del 2 av sin historik.
Under våren fick vi svara på en enkät rörande från en student i Arkivvetenskap vid Göteborgs Universitet. Enkäten
handlade om hur vi arbetade med inventering och bevarande av invandraföreningar. Nyttigt med lite självanalys.
Vi svarade på en annan enkät rörande religiösa organisationer. Den gången var det som research för en artikel
om släktforskning i frikyrkoarkiv till tidningen Arkiv. Skribenten var en kollega på Folkrörelsearkivet för Uppsala län.
Mölndals stadsmuseum forskade i vårt material från Röda Korset. Det var research inför en film Från Auschwitz
till Mölndal – om Kvarnbyskolan som beredskapssjukhus. Filmen finns nu att ta del av på Digitalt Museum.
När det gäller Industrihistoriskt Arkiv blev vi kontaktade av en doktorand i Kulturvård vid Göteborgs Universitet.
Hens arbete handlar om rostskyddsfärger för historiska objekt och forskaren behövde information om bindemedlen;
förädlade, kokta linoljor. SOAB var Sveriges största oljeslageri och tillverkade torkande oljor för många olika ändamål.
När det gäller företagsarkivet för SOAB så har detta av olika anledningar splittrats upp i tre delar. Vi har en del,
dåvarande Landsarkivet i Göteborg tog hand om en del och en del bevaras av Mölndals Hembygdsförening. Vår avsikt
är att sammanföra allt hos oss, men i det aktuella fallet blev det ett tillfälle för samverkan med hembygdsföreningen,
där vi hjälps åt med forskarservice. Till saken hör att hen bor i Nässjö och ville undvika resor under Covid-19.
Besökare – fysiska och virtuella (t o m 2020-12-31)
Föreningsarkivets i Sydvästra Götaland har under år 2020 besökts av 92 personer. Siffran inkluderar forskare och
studiebesök.
foreningsarkivet-svg.se
Ingen tillgänglig statistik för 2020
arkivportalen.nu 12
Avvecklades under året.
Youtube
560 visningar/ 3769 minuter (560/1362 år 2019)
Facebook Följare: 112 (100, 2019), ”Likes” 114 (101, 2019), Inlägg 45 (59, 2019).
Vi är även aktiva i olika forum på FB där man diskuterar sådant som hembygd.
Digitalt museum/Primus och Arkiv Digital
Sedan 13/10 2017 finns vi på Digitalt museum. Vi har under år 2020 haft 17 275 visningar (2019, 19 636). Vår digitala
utställning om Partille IF har visats 254 gånger (2018, 156). Vi har även skapat ett bildspel utifrån delvis samma
arkivmaterial. Detta ligger på vår Youtubekanal. Vi har en ambition av att 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. Vi har även
publicerat en liten del av vårt bestånd hos Arkiv Digital.
Referensbiblioteket
Referensbiblioteket är indelat i tre delar. Referensbiblioteket, småskriftsbiblioteket och tidskriftsbiblioteket. Ansvarig är
Karl Bjernestad. Referensbibliotekets bestånd är ämneskodat och klassificerat. När det gäller beståndet är vi restriktiva
med förvärv och betalar aldrig för böcker. Vårt referensbibliotek är sökbart via vår hemsida via programmet Librarika.
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Sida som vi driver tillsammans med de övriga medlemmarna i Samarbetsgruppen.
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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.
I Arkivdepå 2 handlingar från företag. Under året presenterade Kultur- och fritidsförvaltningen i Mölndal, på uppdrag av
Stadsledningsförvaltningen, Underlag avsiktsförklaring 2 Forsåker. Det beskriver etableringen av Mölndals stadsmuseum och andra kulturverksamheter i området. Vi var omnämnda i denna som en av dessa verksamheter.

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET/AKRIVPEDAGOGIK – I URVAL
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Arkivens dag
År 2020 hade vi planet att anordna Arkivens Dag i Jonsered. Vi hade en bra arrangörsgrupp bestående av Arkivet,
Jonsereds Hembygdsförening, Ett hem i Jonsered, Jonsereds IF, Partille kommun och Östhjälpen. Vi hade ett bra
program och en bra lokal i Equmeniakyrkan Jonsered. 29/10 kom Folkhälsomyndighetens ”Beslut om skärpta råd…”
och 2/11 beslutade vi att ställa in årets upplaga; Planen är att återkomma på samma plats och med samma aktörer år 2021.
Den interna planeringsgruppen, Kommittén för Arkivens dag, utgjordes av Kaisa Blank Nordmark, Mats Frisell, Nina
Hellqvist, Jeanette Johansson, Arif Naqvi och Jonas Andersson. Projektledare var Arif.
Jul i Kvarnbyn
Ställdes in på grund av Covid-19.
Utställningar och publiceringar
Under 2020 inledde medlemmarna i Nätverket SAMM ett samarbete med lokaltidningen Mölndals-Posten. Åtagandet
bestod i att bidra med en artikel var femte vecka. Artikeln publicerades såväl i pappers som de digitala utgåvorna.
Det blev tio artiklar under året och dessa skrevs av personalen. Alla parter var nöjda med konceptet som kommer att
fortsätta under år 2021.
Samtidsdokumentaion
Med anledning av Covid-19 startade vi ett dokumentationsprojekt. Inspirationen kom från Skånes Arkivförbund.
Syftet var att dokumentera hur organisationer och föreningar, i vårt upptagningsområde, hanterade pandemin.
Vi började med ett upprop till våra egna medlemmar som gick ut 30/4. Vi beslöt att använda konceptet "Minneskapsel"
och skapade en rutin för vi skulle hantera svaren. Därefter skrev vi en pressrelease till lokaltidningarna, som nappade.
Vi fick in elva svar under året, varav ett från ett konstnärsnätverk som bidrog med en dikt. Insamlingen avslutades 31/12,
men vi beslutade att fortsätta arbetet. Från och med 12/1 2021 finns ett webbformulär där man kan dela sina erfarenheter.
Kultur i Vården
Ingen sådan verksamhet har kunnat bedrivas under år 2020 på grund av Covid-19.
Digitisering, Digitalisering och arbetet mot E-arkiv
Vi digitiserar huvudsakligen fotografier och detta sker huvudsakligen i anslutning till förteckningsarbete,
i samband med studiecirkelverksamhet, vid föreläsningar eller i anslutning till olika typer av forskning.
Så var det även under år 2020. Vi har under året även testat att arkivera hemsidor med ett verktyg, i Open Source,
som vi tror mycket på. Det heter Conifer. Se ovan angående Arkivportalen.nu. För att ta del av hur det blev kan ni
se följande länk.
Studiebesök/Uppsökande verksamhet
Vi tog endast emot ett studiebesök under år 2020 och det var våra kollegor från Göteborgs föreningsarkiv. Däremot har
vi besökt föreningar i samband med leveranser och anordnat informationsträffar med små grupper.
Utbildning och kursverksamhet
Se ovan.
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, kassör 2007–2013, var en genuin
föreningsmänniska, uppväxt inom nykterhetsrörelsen. Förutom föreningshistoria brann han även för industrihistoria.
Medlen i fonden skall användas för tillgängliggörande och utåtriktad verksamhet. Under år 2020 betalade fonden inte ut
några medel. Fonden har under året haft en inkomst i form av en ränta på 2 000,90 kronor.
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Se även avsnitten om de olika kommunerna. Där behandlas även inventeringsarbetet.
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Slutord
Åter igen är det dags för mig att summera arkivåret som gått. Västra Götalandsregionen tog tag i den ekonomiska
ojämnhet som funnits mellan de fyra föreningsarkiv som man ansvarar för. I gengäld förväntar VGR sig att det ska vara
ett tätt samarbete oss fyra emellan. Arkivgruppen Väst blev namnet på Samarbetsgruppen som hittills haft fyra möten,
de två senaste skedde virtuellt.
Covid-19 har påverkat hela samhället, föreningar bygger på ideella krafter och de som tillhör riskgrupper har, av
förklarliga själ, fått avstå från sitt engagemang i mångt och mycket. En enkät har skickats ut där föreningslivet har fått
redogöra för ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser som Coronasituationen har fört med sig. Det är tänkt att
denna enkät ska följas upp.
Fest och glädje hade vi som tema 2019 på Arkivens dag. Lite ironiskt var att temat för 2020 var Svart på vitt. Vår
målsättning är att ha årsmöte i samma kommun där vi förlägger Arkivens Dag. Då föll valet på Jonsered, en bruksort från
början av 1800-talet. I slutet av 1800-talet etablerades folkrörelser, bland annat Blåbandsrörelsen och studiecirklar och i
början av 1900-talet idrottsföreningar. Det var med stor entusiasm arbetsgruppen som bestod av både föreningsaktiva och
personer från Partille kommun startade upp arbetet på vårkanten. Jag tog beslutet under hösten att ställa in AD. Samtliga
aktörer har uttryckt sin önskan om att ställa upp i november 2021.
Tack alla som har arbetat hårt med att ”promota” vårt arkiv och VGR samt Upptagningskommunerna för ert
ekonomiska stöd.
Partille 2021-02-08
Kaisa Blank Nordmark
Ordförande

Kaisa Blank Nordmark

Staffan Bjerrhede

Mats Frisell

Katarina Hellkvist
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Petra Karlsson

BOKSLUT 2020
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KOMMENTARER TILL BOKSLUT 2020
Av de bilagda räkenskapshandlingarna framgår att resultatet för 2020 blev ett överskott på 6 703 kr.
Förslaget från styrelsen är att årets överskott överförs i ny räkning, vilket innebär att Eget kapital visar
335 543 kr.

RESULTATRÄKNING
INTÄKTER
Medlemsavgifter
139 organisationer har betalat 65 900 kr i medlemsavgifter för år 2020 (135 organisationer 55 900 kr)
Antalet betalande organisationer har således ökat med 4 medlemmar.
Bidrag från Västra Götalandsregionen Kulturnämnden och den Statliga Kultursamverkansmodellen
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland fick för år 2020 855 720 kronor. Av dess kom 434 625 kronor
från Kulturnämnden och 421 095 kronor från Statens kulturråd.
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.
En anställd är beviljad lönebidrag samt bidrag till personligt biträde från AMS. Under 2020 har det resulterat i
lönebidrag om 152 361 kr och stöd till personligt biträde om 33 650 kr.
KOSTNADER
Lokalkostnader
Hyreskostnaderna uppgår till 214 800 kr.
Verksamhetskostnader
Total kostnad 66 975 kr; varav kostnad på Digitaliseringsprojektet 12 630 kr och 29 107 kr för tillfällig förvaring av
personarkiv från Claes-J Meurling.
Övriga kostnader
Kostnaden för underhåll och reparation av inventarier uppgår till 34 622 kr.
Personalkostnader
Löner 723 703 kr (778 734 kr) de minskade lönekostnader beror på sjukskrivning av personal.
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BALANSRÄKNING
Inventarier
En avfuktare inköpt för 38 500 kr under 2017 avskriven med 23 100 kr och två datorer inköpta för 14 288 kr 2017 som nu
är fullt avskrivna.

Övriga interimsfordringar
Under 2018 0ch 2021 har det lagts ut totalt 19 612 kr för kostnader i samband med Claes J-Meurlings dödsbo.
Dessa balanseras för att bokas mot den framtida utdelningen när dödsboet skiftas.

Eget kapital
Styrelsen föreslår att årets överskott 24 322 kr överföres i löpande räkning. Eget kapital redovisas därefter till 328
840 kr.

Mölndal den 3 mars 2021
Styrelsen

Grafikerparet Svenrobert Lundquist och Mona
Niklasson skänkte ett ritningsskåp till oss.
Paret bor i Mölndals Blåbandsförening tidigare
hus i Mölndals Kvarnby. Den föreningen
är arkivbildare hos oss, världen är liten…
Här ser ni ”flyttgubbarna”. fr. v. Mats, Kalle och
Arif.
Ari

Studiecirkeln om SOAB fick
20/2 besök av en tidigare
maskinoperatör.
Foto:
Foto: Jonas Andersson
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Den fjärde flyttgubben är fotografen Jonas.

RESULTATRÄKNING ÅR 2020

29 107
1 445 475

2019-01-01 2019-12-31
55 900
216 920
840 504
225 000
73 500
0
219
24 447
0
1 436 490

214 800
66 957
112 654
1 036 728
1 431 139

156 708
64 737
102 439
1 124 293
1 448 177

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar

14 336
7 700

-11 687
12 463

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

6 636

-24 150

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Ränteintäkter
Räntekostnader

67
0

0,00
-172

ÅRETS REDOVISADE RESULTAT

6 703

-24 322

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Lönebidrag, utvecklingsstöd
Bidrag från VG-regionen
Anslag, bidrag från Mölndals stad
Not 7
Anslag, bidrag från övr. kommuner Not 8
Övriga bidrag
Övriga intäkter
John Lennart Jakobssons minnesfond Not 4
Claes J Meurling
Not 5
Summa intäkter
KOSTNADER
Hyreskostnader
Verksamhetskostnader
Övriga kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

Not 9
Not 4, 5
Not 10
Not 11

2020-01-01 2020-12-31
65 900
186 011
855 720
225 000
73 500
0
10 237
0
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BALANSRÄKNING 2020
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier
Ack. Avskrivningar
Summa Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Andelar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Kassa och bank

2020-12-31

2019-12-31

70 242,00
-62 542,00
7 700,00

70 242,00
-54 842,00
15 400,00

2 062,00
1,00

2 008,00
1,00

Not 1

Not 2
85 530,00
Not 3,4 1 643 703,08

112 919,00
880 681,75

Summa Omsättningstillgångar

1 731 296,08

995 609,75

SUMMA TILLGÅNGAR

1 738 996,08

1 011 009,75

EGET KAPITAL
Balanserade vinst/förlust
Årets resultat

328 839,73
6703,31

353 161,57
-24321,84

SUMMA EGET KAPITAL

335 543,04

328 839,73

SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Avräkning Skatteverket
John-Lennart Jakobssons Minnesfond Not 4
Claes -J Meurlings fond
Not 5
Förutbetalda intäkter och
upplupna kostnader
Not 6

-871,00
31 725,00
542 389 ,27
683 179 ,34

4 946,00
35 948,00
540 693 ,85
0

147 030,43

100 582,17

SUMMA SKULDER

1 403 453,04

682 170,02

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

1 738 996,08

1 011 009,75

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
2020

2019

Not 1 Inventarier
Ingående balans
Inköpt
Utgående balans

70 242
0
70 242

70 242
0
70 242

IB Avskrivningar
Årets avskrivningar Avfuktare
Dator
UB avskrivningar

-54842
-7700
0
-62542

-42379,34
-7700
-4762,66
-54842

Utgående saldo

7700

15 400

Not 2 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter
Hyra första kvartalet nästa år
52 020,00
Visual arkiv
7 750,00
Binero/ hemsidan
2 628,00
Eniro
0,00
Hogia
5 800,00
Lönebidrag december
16 469,00
Siemens hyra skrivare
863,00
Dödsbo J-Meurling
Medlemsavgift för 2020
Summa
85 530,00

51 000,00
7 750,00
2 628,00
8 235,00
5 321,00
18 173,00
19 612,00
200,00
112 919,00

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

3 000,00
1 073 866,81
566 836,27
1 643 703,08

3 000,00
312 540,90
565 140,85
880 681,75

Not 4 John Lennart Jakobssons Minnesfond
Ränta
Använt enligt ändamål
Summa

1 695
0
1 695

2 001
-24 447
-22 446

Not 5 Claes J Meurlings Arv
Dellikvid
Använt till kostnader att förvara arvegods
Summa

712 286
-29 107
683 179

0
0
0

Not 6 Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner
71 026,20
Sociala avgifter uppl. Semesterlöner
22 316,23
Löneskatt pensionskostnader
2 063,00
Övriga skulder
51 625,00
147 030,43

67 788,90
21 299,27
3 475,00
8 019,00
100 582,17

Not 7 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
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Not 8 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
6 500,00
73 500,00

Not 9 Lokalkostnader
Hyreskostnader
Hyra Arkivdepå
Summa

204 000,00
10 800,00
214 800,00

145 908,00
10 800,00
156 708,00

Not 10 Övriga kostnader
Förbrukningsmaterial
Underhåll inventarier
Licenser, serviceavtal mm
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

4964,34
3 285,00
31 337,00
8 235,00
2860,75
900,00
1420,3
3 922,00
5 311,00
1 826,00
5104,00
5 162,45
500,00
750,00
0,00
27 289 ,00
3898,00
3750,00
2138,80
112653,64

3831,51
3 232,50
21 682,00
7 485,00
3229,35
894,00
1294
0,00
5 248,00
1 641,00
5021,00
5 152,40
355,00
7431,20
0,00
25 690 ,00
3862,00
5250,00
1140,04
102 439 ,00

Not 11 Personalkostnader
Löner
Förändring semesterlöneskuld
Bilersättning egen bil
Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgifter semesterlöneskuld
ITP, TGL Fora mm
Sjuk- och hälsovård
Utbildning
Övriga personalkostnader
Summa

723703,24
3237,30
855,70
227701,00
1016,96
62 672 ,00
6770,00
7566,00
3205,80
1036728,00

792 721 ,84
-2287,89
1884,20
249 199 ,00
-718,86
66 976 ,33
6900,00
8807,00
811,00
1 124 292 ,62
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STIFTELSEN JOHN L BÖRJESSONS DONATIONSFOND
BALANSRÄKNING
2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

0,00

0,00

Omsättningstillgångar
Fonder, aktuellt innehav

33 783,40

33 191,00

Summa Omsättningstillgångar

33 783,40

33 191,00

SUMMA TILLGÅNGAR

33 783,40

33 191,00

33 191,00
592,40
33 783,40

32 637,00
554,00
33 191,00

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Balanserade vinst/förlust
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
RESULTATRÄKNING
2020

2019

INTÄKTER
Ränta

705,08

747,00

SUMMA INTÄKTER

705,08

747,00

KOSTNADER

112,68

193,00

ÅRETS RESULTAT

592,40

554,00

20

21

STIFTELSEN JOHN LENNART JAKOBSSONS MINNESFOND
BALANSRÄKNING
2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

0,00

0,00

Omsättningstillgångar
Bankkonto SBAB

566 836,27

565 140,85

Summa Omsättningstillgångar

566 836,27

565 140,85

SUMMA TILLGÅNGAR

566 836,27

565 140,85

Eget kapital
Balanserade vinst/förlust
Årets resultat
Summa Eget Kapital

540 693,85
1 695,42
542 389,27

563 139,95
-22 446,10
540 693,85

Kortfristiga skulder
Skuld till föreningsarkivet
Summa Kortfristiga skulder

24 447,00
24 447,00

24 447,00
24 447,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

566 836,27

565 140,85

2020

2019

INTÄKTER
Ränta

1 695,42

2 158,38

SUMMA INTÄKTER

1 695,42

2 158,38

KOSTNADER

0,00

23 031,50

ÅRETS RESULTAT

1 695,42

-20 873,12

EGET KAPITAL OCH SKULDER

RESULTATRÄKNING
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Styrelsens förslag nr 1
angående hanterandet av redovisat resultat 2020
Styrelsen föreslår årsmötet att årets överskott överförs i ny räkning, Eget kapital visar därefter 335 543 kr.

Tre arkivchefer som skall hålla arkivkurs
i Borås 18/2. Fr. v. Linda Ohlsson,
Liz Gunnarsson och Elisabet Eriksson.
Foto: Foto: Jonas Andersson

7/2 fick vi en speciell praktikant.
Det var Jeanette Johansson från styrelsen.
Här blir hon utbildad av Kalle. Tidigare
fick hon även förmånen att följa med
personalen när vi inspekterade ett
mellanarkiv där vi skall placera delar
av ett stort personarkiv efter fotografen
Claes-J Meurling.
Foto: Jonas Andersson

Förberedelse för ett digitalt möte.2020
innebar etablerandet av en ny möteskultur…
Foto: Arif Naqvi
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Styrelsens förslag nr 2
angående medlemsavgift 2020.

Medlemsavgiften för 2022 föreslås enligt nedanstående;
Bildningsorganisationer
Politiska organisationer
Fackliga organisationer
Ekonomiska organisationer
Övriga organisationer
Företag
Organisationer som upphört

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
ingen avgift

Det lägre beloppet avser minimiavgift. Det är möjligt för medlemsorganisationer att betala en högre
avgift än det högre beloppet.
Styrelsen föreslår årsmötet,
att medlemsavgiften skall fastställas enligt ovanstående förslag för år 2022

Medlemsavgiften är för 2021 (beslutad 2021-03-08) enligt följande;
Bildningsorganisationer
Politiska organisationer
Fackliga organisationer
Ekonomiska organisationer
Övriga organisationer
Företag
Organisationer som upphört

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
ingen avgift
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Styrelsens förslag nr 3
angående utvecklings- och verksamhetsplan för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 2021–2022
Förslag i enlighet med bilaga 1.
Styrelsen föreslår årsmötet,
att fastställa ovanstående förslag till utvecklings- och arbetsplan för Föreningsarkivet i
Sydvästra Götaland.

Ordförande Kaisa Blank Nordmark vid julavslutningen.
Foto: Arif Naqvi
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Bilaga 1

UTVECKLINGS – OCH VERKSAMHETSPLAN 2021/2022
Vid sitt möte 2020-11-23 beslutade, Västra Götalandsregionens kulturnämnd, att fastställa
ett Långsiktigt Strategiskt Uppdrag (LSU) för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 2021–2022. Detta är utgångspunkten
för vår plan.

Inledning
Vision Västra Götaland – Det goda livet pekar ut kulturen som ett av fem fokusområden. Kulturstrategi Västra Götaland –
och regional kulturplan 2020–2023 är grunden för den regionala kulturpolitiken och för uppdragen (UVS och LSU) till de
verksamheter som finansieras av kulturnämnden. Tillsammans med regionfullmäktiges årliga budget och mål styr
kulturstrategin regionala satsningar under 2020–2023. Strategin har arbetats fram tillsammans med kommuner,
kommunalförbund och aktörer i Västra Götaland.
Fokus under 2020–2023 är:
•
•
•

Vidga deltagandet – öka deltagandet i kulturlivet och stärka barns rättigheter
Gynna nyskapande – stärka konstnärers villkor och erkänna ideella krafter
Utveckla kapaciteter – arbeta sektorövergripande och samverka om resurser, kunskap och
kompetens
• Nyttja tekniken – stärka den digitala kompetensen
• Öka internationaliseringen – ta tillvara befintliga kontakter och kunskaper
Kulturstrategin genomförs huvudsakligen genom särskilda uppdrag till bolag, förvaltningar och organisationer. De
verksamheter som får fyraåriga uppdrag, så kallade uppdragsbaserade verksamhetsstöd (UVS) eller långsiktiga uppdrag
(LSU), utgör grunden i genomförandet av den regionala kulturpolitiken. Det innebär ett särskilt ansvar för att agera
långsiktigt i enlighet med kulturstrategin och med hållbar utveckling. Uppdragen tas fram i dialog med verksamhetens
styrelse och ledning och ska interagera med de egna verksamhetsplanerna så att dessa stärker och stödjer varandra.
Regionfullmäktige sätter för varje budgetår upp särskilda mål och fokusområden, och Kulturrådet kan varje år förändra
förutsättningarna för och kraven på återrapportering av statliga medel.
Delaktighet i kulturlivet är en rättighet såsom den erkänns i §27 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Sett
utifrån detta perspektiv är offentligt finansierade kultur-verksamheter skyldighetsbärare och ska aktivt verka för att
invånarnas rätt att delta i kulturlivet tillgodoses.

Strategisk samverkan
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland skall samverka med de övriga regionala enskilda föreningsarkiven inom ramen för
Arkivgruppen Väst. Detta strategiska samarbete skall utvecklas i form av erfarenhetsutbyte och gemensamt
utvecklingsarbete inom digitalisering, arkivpedagogik och tillgänglighet. Ytterligare gemensamma utmaningar är att
säkerställa att arkivbestånden speglar det omgivande samhället.
Ytterligare en viktig samverkanspart är Göteborgs föreningsarkiv. Sydvästra Götaland ingår i nätverket Göteborgsarkiven,
för idéutbyte mellan kulturarvsinstitutioner och myndigheter med arkivfunktioner, ett exempel på ABM-samverkan
(Arkiv, Bibliotek, Museer).
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Föreningsarkivet skall utveckla och fortsatt fördjupa samarbetet med kulturarvsinstitutioner, bibliotek, studieförbund,
hembygdsföreningar och andra närliggande verksamheter i Västra Götaland. Att bli än mer närvarande i
Upptagningskommunerna är en del av denna utveckling.
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland skall fortsatt arbeta för att nå ut till arkivbildare som är svagt representerade som
arkivbildare, samt nå och uppmuntra grupper som representerar nya typer av samhälleligt engagemang.
Föreningsarkivet i Sydvästra Götalands största utmaning är att säkerställa en stabil ekonomisk plattform samt
investeringar och utvecklingsarbete. Det finns behov av att hitta en finansieringsmodell som är långsiktigt hållbar och väl
förankrad hos Upptagningskommunerna.

Vidgat deltagande
Genom samverkan kan Föreningsarkivet nå nya grupper och användare. Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland
skall främja ett jämlikt deltagande genom att vara observanta på indirekt och direkt information i bemötandet av
besökare.
Sammansättningen av arkivbildare och var luckor finns är ett angeläget arbete för ett vidgat deltagande.
Föreningsarkivet skall arbeta med uppsökande verksamhet, till exempel i samarbete med studieförbund och
kultur- och fritidsförvaltningar för att uppmuntra grupper som inte är vana vid att lyfta sitt kulturarv och sina
specifika erfarenheter att använda föreningsarkivet.
Verksamhetens bör fortsatt anordna studiecirklar som syftar till att samla information, berätta sin historia och att
minnas tillsammans. Detta i den mån det är möjlighet utifrån Covid-19.
Nyttja tekniken
Övergången från analog till digital informationshantering är den samhällsförändring som påverkar arkivsektorn
mest. Omvärlden förväntar sig alltmer digital tillgång till arkiven. Arkiven ska klara hanteringen av den växande
mängden digital information som skapas. Det finns stora samtidigt utmaningar i att bevara det material som
riskerar att gå förlorat (fotografier, filmer, ljudband). Främst är det teknik och verktyg som sätter begränsningar,
såväl för bevarande som för tillgängliggörande. Den juridiska aspekten är också en viktig faktor. Det är
medlemsorganisationerna som äger det deponerade materialet hos oss och vi förfogar inte helt fritt över detta
När det gäller digitisering är det Föreningsarkivets ljudbandsinspelningar som har högsta prioritet.
Möjligheterna att hantera utmaningen kring bevarande, digitalisering och tillgängliggörande av arkivmaterial
med digitalt ursprung på egen hand, eller inom Arkivgruppen Väst är begränsade. Här krävs ett gemensamt,
långsiktigt utvecklingsarbete och utvecklad samverkan med andra regioner och de nationella arkivinstitutionerna.
Hållbar utveckling och Agenda 2030
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland skall fortsätta att arbeta med att genom förbättringar och strategisk
samverkan hushålla med de begränsade resurser som arkivet har. Föreningsarkivet skall arbeta aktivt med
insatser för att undvika onödiga resor och utskrifter. Inköp till verksamheten görs i så stor utsträckning som
möjligt från ISO 14001-certifierade leverantörer.
Arbete för jämställdhet och mot trakasserier
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland skall fortsätta att arbeta efter sin viljeförklaring14 med utgångspunkt i
Diskrimineringslagen. Dokumentet beskriver hur arbetsgruppen ska arbeta och
hur vi som organisation bemöter andra.

14 Viljeförklaring för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 2013-05-17
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Regional roll
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland spelar en viktig roll i den regionala infrastrukturen, ur ett demokratiskt perspektiv,
kulturhistoriskt perspektiv och som komplement till de offentliga arkiven.
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland kan ge en kompletterande lokal och regional bild av den information de offentliga
källorna presenterar. Nya arkivleveranser bidrar till att nya berättelser och delar av historien bevaras och blir tillgänglig för
forskning eller inspiration.
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland skall vara en stödjande resurs för sina medlemmar. Verksamheten möjliggör en
planerad och sammanhållen arkivbildning för organisationer med väldigt skiftande förutsättningar. Allt från de stora
föreningarna, med anställd kanslipersonal och centrala verksamhetssystem, till den lilla föreningen med handskrivna
protokollsböcker.
Föreningsarkivet bör fortsatt vara en resurs inom samhällsplaneringen, för lokala verksamheter som vill förankra
verksamheten i platsens historia, och demensvården (reminicensverksamhet) och för allmänhetens enskilda behov av
särskild information.
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland skall fortsätta att bedriva sin strategiska samverkan med de övriga tre regionala
enskilda föreningsarkiven i Västra Götaland – Arkivgruppen Väst. Andra viktiga samverkansparter är de nationella och
regionala och kommunala arkiven, förbund, föreningar och nätverk inom arkivsektorn, civila samhället, studieförbunden,
utbildningsväsendet samt Mölndals stadsmuseum.

Mål
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland kan bidra, tillsammans med andra aktörer, till kulturstrategins prioriteringar:
Arkiv
•

Främja samarbetet mellan de regionala föreningsarkiven för att effektivisera arbetssätten och
möta digitaliseringens möjligheter och utmaningar

•

Öka kännedomen om och användningen av föreningsarkiven genom att synliggöra
arkivmaterialets potential, utveckla arkivpedaogiken och utnyttja digitaliseringens möjligheter

Natur- och kulturarv och kulturmiljö
•

Öka alla invånares tillgänglighet till och delaktighet i natur- och kulturarvet genom att främja
samverkan mellan natur- och kulturarvsorganisationerna samt det civila samhället för gemensam
verksamhetsutveckling och bättre resursutnyttjande

•

Öka barn och ungas delaktighet och engagemang i det lokala natur- och kulturarvet genom utveckling
av pedagogik, exempelvis utifrån digitaliseringens möjligheter och interkulturell dialog

Medier, medie- och informationskunnighet
•

Stärka invånarnas medie- och informationskunnighet och öka motståndskraften mot
desinformation i samverkan mellan myndigheter, bibliotek, skola och folkbildning

Strategiområde Nyttja tekniken - stärka den digitala kompetensen
Digitalisering bör vara ett medel och inte ett självändamål står i centrum för kulturpolitiskt agerande på området. Det är
också ett medel för att personer med funktionsvariationer skall kunna delta i kulturlivet i högre grad.
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Mål 1
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland skall nå och angå fler invånare och målgrupper genom att öka kännedomen om och
användningen av föreningsarkiven, synliggöra arkivmaterialets potential och utveckla arkivpedaogiken.

Indikatorer
o Redovisa på vilket sätt verksamheten har ökat, breddat och fördjupat deltagandet
o Redovisa resultat av samverkan inom Arkivgruppen Väst
o Redovisa utfall av arbetet med att utforska möjligheterna till samverkan med
Förvaltningen för kulturutveckling
o Redovisa resultat av samverkan lokalt, regionalt, nationellt
o Beskriv fördjupad samverkan med Mölndals stadsmuseum

Mål 2
Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland ska arbeta för att skapa effektiva arbetssätt och i samverkan möta
digitaliseringens möjligheter och utmaningar.
Indikatorer
o Beskriv resultat av samverkan inom Arkivgruppen Väst
o Redovisa resultat av samverkan lokalt, regionalt, nationellt

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 2021
Förslag i enlighet med separat bilaga.
Styrelsen föreslår årsmötet,
att godkänna förslag till budget för år 2021
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