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Bilden på försättsbladet är hämtat från personarkivet från Theodor Nilsson som Jonas och Karl hämtade uppe hos anhöriga i Lerum.  

Theodor var landstingsledamot 1910-1926 och 1931-1937, samt ledamot för Göteborg och Bohusläns landstingsområdes valkrets i riksdagens 
första kammare1934-1941. Han bodde i Mölndal och hans son Wilhard tog efternamnet Stockelid efter Stockeliden som ligger i Mölndals 

Kvarnby. 
 

Wilhard var folkskollärare som skrev en läsebok för trafikundervisning tillsammans med Arvid Ahlberg: "Bertil och Nisse i trafikvimlet" som gavs 
ut år 1947.Det finns några bilder från skolan, till exempel denna som visar hur skolpojkar lärde sig reglerna när vi ännu hade vänstertrafik. 

Wilhard var även med och grundade Mölndals Motorklubb, sen av Sveriges äldsta aktiva motorklubbar med mera. 
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Inventering av arkivalier från företaget Allt i Maskin AB 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

 
Styrelsen för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland får härmed avge följande berättelse för 

verksamheten inom Föreningsarkivet och Industrihistoriskt Arkiv år 2019. 

 

VALDA FUNKTIONÄRER 
 

Styrelsens sammansättning 
 
Kaisa Blank-Nordmark, Partille  Ordförande 

Staffan Bjerrhede, Kållered   vice ordförande 

Petra Karlsson, Kungsbacka   kassör 

Mats Frisell, Romelanda   sekreterare   

Katarina ”Nina” Hellquist, Mölnlycke  ledamot    

Leif Carlsson, Mölndal   ersättare 

Jeanette Johansson, Kungälv  ersättare fr.o.m. 2019-06-10  
 

Revisorer 
 
Peter Österberg, Mölndal   ordinarie 

Bernt Runberg, Mölndal   ordinarie 

 

Jan-Erik Lindström, Mölndal  ersättare  

Birgitta Evans, Mölndal   ersättare  
      

Valberedning 
 
Rolf Claèsson, Mölndal   sammankallande 

Maria Kornevik Jakobsson, Mölnlycke 

Vakant        
    

PERSONAL 
 

Jonas Andersson   Arkivchef, 100 %    

Karl Bjernestad   Arkivassistent,100%.   

Arif Naqvi   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     
 

                                                 
1
 En gemensam arkivportal för de fyra regionala folk – och föreningsarkiven i Västra Götaland, samt Göteborgs föreningsarkiv 

mailto:foreninngsarkivet@molndal.se
http://www.foreningsarkivet-svg.se/
http://www.arkivportalen.nu/
http://www.facebook.com/foreningsarkivetsydvast/
https://www.youtube.com/?gl=SE&hl=sv
http://www.digitaltmuseum.se/owners/S-FSG
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MÖTESVERKSAMHET  
Under verksamhetsåret har styrelsen avhållit 11 ordinarie möten.  Årsmötet hölls på Mölndals stadsmuseum,  

2019-04-09.  Ordförande var Glenn Grimhage (Liberalerna Mölndal). För underhållningen stod Hans Assarsson som 

höll ett anförande med rubriken: Pappersresan: Handgjort papper under 2000 år - från Kina till Sverige.  

Sommaravslutning och julavslutning hölls båda på Mölndals stadsmuseum.  

MEDLEMSAVGIFTER 

Enligt beslut på årsmötet 2018:  
 
Bildningsorganisationer  550 kronor - 2 000 kronor 

Politiska organisationer  700 kronor - 3 000 kronor 

Fackliga organisationer  700 kronor - 3 000 kronor 

Ekonomiska organisationer  550 kronor - 2000 kronor  

Övriga organisationer  300 kronor - 1 000 kronor 

Företag    enligt överenskommelse 

Företag    enligt överenskommelse  

Organisationer som upphört   ingen avgift 
 
Det nedre beloppet avser minimiavgift. Det var däremot möjligt för medlemsorgansationer att betala en 

högre årsavgift än det övre beloppet.  

ANSLAG 
För verksamhetsåret 2019 har Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland erhållit följande anslag: 

 

Västra Götalandsregionen 
2
   840 504 kronor 

3
 

Ale kommun       25 000 kronor  

Härryda kommun     25 000 kronor  

Kungälvs kommun           2 000 kronor  

Mölndals stad     125 000 kronor   

Mölndals stad (Hyresbidrag)  100 000 kronor 

Partille kommun       15 000 kronor  

Öckerö kommun         6 500 kronor  

Summa:       1 139 004 kronor  

REPRESENTATION, KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 
 
Riksarkivet/Nationella Arkivutredningen 
27/9 deltog Jonas i en Arkivfrukost på Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. Syftet var att diskutera 

den nationella arkivutredningen: Översyn av arkivområdet, Ku 2017:2. Närvarande var bland annat riksarkivarien 

Karin Åström Ikko. 14/11 arrangerades ett förankringsmöte för arkivutredningen i Vadstena. Där deltog vi inte. 
 
Samarbetsgruppen För Folkrörelse- och Föreningsarkiven i Västra Götalands Län  
25/1 träffades arkivcheferna för de fyra regionala föreningsarkiven i Mölndal för ett arbetsmöte. 17/6 genomfördes en  

gemensam personalresa till Skaftölandet. Värd var Bohusläns föreningsarkiv. 26/6 möttes ordförander och  

arkivchefer i Uddevalla för att bland annat diskutera den regionala arkivutredningen. 25/9 deltog Jonas i avtackningen  

av arkivchefen vid Bohusläns föreningsarkiv. Detta skedde i Uddevalla. 15/10 mötte Samarbetsgruppen ansvarig  

regionutvecklare, Karolina von Mentzer på Nya Regionens hus i Göteborg. 7/10 träffades arkivcheferna 

i Uddevalla för att planera ”Konsten att arkivera rätt”. 3/12 fortsatte planeringen i Lidköping. 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 arkivinstruktionerna som får medel genom Kultursamverkansmodellen.  

Här diskuteras gemensamma frågor, men föreningen driver även projekt. Huvuddelen av föreningens möten  

sker via Skype. Vid årsmötet och konferensen i Östersund (19-20/3) blev Jonas invald som revisor. Hela personalen  

deltog i föreningens konferens på tema Nationella Arkivdatabasen (NAD). Denna anordnades hos Platsen var  

Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. Se mera nedan.  

                                                 
2
 Den statliga Kultursamverkansmodellen.  

3
 Statens Kulturråd (414 540), Västra Götalandsregionen Kulturnämnden (426 054 kronor)  
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Svenska Arkivförbundet  

Sedan årsmötet, 13/5, sitter Kaisa Blank Nordmark i styrelsen för denna organisation. Hon är knuten 

till utvecklingsgruppen Kommunikation där man bland annat arbetat med att ta fram en strategi inom 

detta område. Styrelsen träffas via Skype och på plats i Stockholm.  Svenska Arkivförbundet är 

paraplyorganisationen för de enskilda arkivinstitutionerna i Sverige.  
 
Arkivverksamma i Väst 
Arkivchefen sitter i Verkställande Utskottet som träffades åtta gånger under året. Årsmötet hölls på Regionarkivet 

i Göteborg 4/4. Föreningen gjorde ett studiebesök hos Handskriftsavdelningen vid Göteborgs Universitetsbibliotek, 

samt två studieresor. Den första resan gick till Stockholm, 24-25/4. Där besöktes TAM-arkiv
4
, Centrum för  

Näringslivshistira, Riksarkivet och Stockholms stadsarkiv. 5-6/9 åkte man till Småland och besökte Norra Hammars 

Folkrörelsearkiv och Rockarkivet i Hultsfred.  Samtliga anställda är medlemmar i föreningen.  
 

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 

19/2 deltog Jonas i en Open hearing om den nya regionala kulturstrategin för 2020-2023. 7/3 deltog personalen i 

Kulturarvsakademins vårkonferens med rubriken Immateriella Kulturarvs – mellan teori och praktik! 

Platsen var Norges hus i Göteborg. Delar av personalen deltog i konferensen Digikult. 24-26/4. 16/10 deltog 

personalen i Kulturarvsakademins Forum Kulturav med temat: ” ”Fint och fult kulturarv – vem definierar det? ”.  

Platsen var  återigen Norges hus i Göteborg,   
 

Högskolan i Skövde 

19/8 deltog Karl och Arif i konferensen ”Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder” som anordnades av 

Högskola i Skövde.  

 

Göteborgsarkiven 

Göteborgsarkiven är en samarbetsgrupp för arkivarier inom olika verksamheter i Göteborg och i 

Mölndals stad. Gruppen fokuserar på arkivpedagogik och verksamhetsutveckling. I kretsen ingår bland  

annat Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg, Regionarkivet och Mölndals stadsarkiv. Under året hölls två 

möten; 21/2 hos Göteborgs Universitet och 11/10 hos Chalmers Tekniska Högskola. Vid det första  

mötet deltog Arif Naqvi och Karl Bjernestad; vid andra tillfället av Jonas Andersson.  

 
Visual Arkiv – Fujitsu 

Delar av personalen deltog i användarträffen för förteckningsprogrammet Visual Arkiv. Platsen var Folkets Hus  

vid Järntorget i Göteborg 24/10. 21/11 deltog Karl Bjernestad i Fujitsu Day 
 

                                                       
   Studiebesök från Engineering for sustainable development            Hans Assarsson från Kvarnbyns Handpappersbruk demonstrerar 
    2019-02-21- Leif Carlsson förklarar. Foto: Jonas Andersson.      olika typer av papper i samband med årsmötet 2019-04-09 

                                                 
4
 Ett centralarkiv för tjänstemanna- och akademikerorganisationer.  
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UPPTAGNINGSKOMMUNERNA 
 

Ale Kommun 

Vi har fortsatt vår samverkan med hembygdsrörelsen i kommunen. Annars har fokus legat på mottagande 

och förteckningsarbete. Under året tog vi emot sju leveranser och förtecknade 13 arkiv från kommunen. 

Leveranserna skedde dels genom avhämtning på plats, dels genom att föreningen besökte Föreningsarkivet. 

Exempel på leveranser är Skepplanda Hembygdsförening. Ett av de förtecknade arkiven kom från 

Kilanda Avdelning av Centerkvinnorna.   
 
 

Härryda Kommun 

Vi har fortsatt att följa arbetet som bedrivits inom Rådet för Idéburna Organisationer. Rådet speglar  

utvecklingen på nationell och regional nivå, då man ser över och omdefinierar formerna för samarbetet 

mellan den offentliga och den idédrivna enskilda sektorn. En viktig förändring under året var att  

Fritidskontoret  placerades under den nyinrättade Välfärdsnämnden. Man tog även beslut om att återgå 

till en gemensam verksamhet som heter ”Kultur och Fritid” med en Kultur- och fritidschef.  

Den 13/6 deltog vi i avtackningen för chefen för Fritid Förening, Annette  Hansen, som varit 

en viktig samarbetspartner för oss. Exempel på leveranser under året är Flygbullergruppen Härryda Östra  

och förtecknade arkiv får representeras av Härryda Scoutkår av Svenska Scoutförbundet.  
 
Kungälvs Kommun 

Kommunfullmäktige hade beslutat att starta upp ett Kulturråd i kommunen; en motsvarighet till det  

befintliga Idrottsrådet. Ansvariga för knäsätandet var Kultur- och fritidberedningen. Kungälv höll dessutom på  

att arbeta fram en ny Kulturstrategi som var tänkt att  ligga parallellt med Idrott- och fritidsstrategin. För att informera  

och att ta in synpunkter, anordnades ett informationsmöte i stadshuset 12/9. Föreningsarkivet var närvarande och  
informerade om sin verksamhet. 24/9 besökte vi kommunarkivet och deras relativit nytillträdda kommunarkivarie 

I år arrangerade vi Arkivens dag i samverkan med Inlands Folkdansare, NBV och Kungälvs kommun.  

Platsen var Inlandsgården i Kärna. Detta har i sin tur inneburit ett antal planeringsmöten  under året. Se mera  

nedan Arkivens dag.  

 

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. Vi ingår i nätverket Ett Mölndal för alla, som bland 

annat arbetar med integrations och delaktighetsfrågan. Detta är ytterligare ett exempel på samverkan mellan  

offentliga sektor och den sociala ekonomin; i detta fall stadens Kultur – och fritidsförvaltning och diverse  

föreningar. Under årets slutförde vi bl. a. förtecknandet av ett mycket komplext företagsarkiv från  

kemiföretaget SOAB och personarkivet efter Theodor Nilsson, se ovan. Se även nedan SAMM etc.  

                      
På besök hos Arkiv Digital i Lyrestad. Fr. v. Liz, Gunnar                          Kalle och Arif in action. Foto: Jonas Andersson  
och Per-Olof. Foto: Jonas Andersson 
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Partille Kommun 

Fokus för vår verksamhet i Partille kommun har legat på mottagande och förteckningsarbete. Av årets sex 

leveranser har fem kommit från aktiva och nedlagda föreningar med koppling till röda korset. Den sjätte 

kom från Partille FN-förening. När det gäller förteckningsarbetet så har vi bland annat förtecknat 

Partille Ridklubbs arkiv. 
 
Öckerö Kommun 

Vi har under året fortsatt samarbetet med hembygdsrörelsen i kommunen. 6-8/9 arrangerades  

Kulturarvsdagen i Sverige. Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland deltog i Hönö Hembygdsförenings 

arrangemang 8/9.  Arkivchefen, som för övrigt är född och uppväxt i kommunen, var på plats för 

att informera och presentera vår verksamhet. Vi har fortsatt med vårt nätverksbyggande och för bl. a. en  

dialog med frikyrkorna rörande leveranser. När det gäller leveranser så var det just en av kommunens 

frikyrkor, Nimbuskyrkan, som gjorde en tilläggsleverans. När det gäller förtecknandet så kunde vi glädja 

oss att nu kunna tillgängliggöra vår första rollspelsförening, Flatline, som verkade i kommunen på 

1990-talet.  
                                                  

SAMARBETE MED ANDRA ARKIV OCH INSTITUTIONER 

 

Västra Götalandsregionen 

Den regionala kulturverksamheten bedrivs inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Denna styrs av en 

lag och en förordning. 
5
 För att regionen/länet skall kunna ta del av statliga medel måste den upprätta en 

regional kulturplan. Förordningen stipulerar sju utpekade områden, varav ett är regional enskild  

arkivverksamhet. Vi har varit en del i processen med att ta fram Kulturstrategi Västra Götaland 

– och regional kulturplan 2020–2023 och lämnade in ett gemensamt remissvar med två av de andra  

regionala föreningsarkiven, se nedan.   

  De regionala föreningsarkiven sorterar under Kulturnämnden och där är det framförallt Koncernavdelning  

Kultur och Västarvet som vi har haft löpande kontakt med. Vi har dessutom 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 de regionala 

föreningsarkivens verksamhet och roll i Västra Götaland.  2019-11-04 färdigställde utredaren Ulf Andersson   

slutrapporten med rubriken: Vidare utredning av föreningsarkiven i Västra Götaland. Denna rapport förordade en  

fortsatt utredning.  Det var också det beslut som Kulturnämnden fattade. Den fortsatta utredningen kommer att 

skötas internt inom VGR. Föreningsarkivet i Västra Götaland sände in ett yttrande, 2019-11-29, till stöd 

för ett slutförande av utredningen, enligt de ursprungliga intentionerna.  
 
Riksarkivet - Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg- Den Nationella Arkivutredningen  

Landsarkivet har länge varit en viktig samarbetspartner. De bevarar mycket enskilt arkivmaterial från Västra  

Samarbetsrådet för enskilda arkiv.  Götaland; såväl företag som föreningar. På nationell nivå ingår Riksarkivet i 

Rådet är ett nationellt samverkans- och samrådsorgan som inrättades 2013. Rådet består av representanter för  

Riksarkivet och den enskilda arkivsektorn, bl. a. Svenska Arkivförbundet. Rådet arbetar för att stödja  

utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av, för kulturarvet betydelsefulla, enskilda arkiv i landet.  

Riksarkivet har gjort sex inspel till den nationella arkivutredningen under 2019. Bland annat rörande 

enskilda arkiv. 18/12 lämnade utredargruppen in sitt betänkande Härifrån till evigheten – en långsiktig arkivpolitik  

för förvaltning och kulturarv. Den är på 668 sidor och innehåller många bra skrivningar rörande enskilda arkiv. Den 

ligger nu ute på remiss till 1/6 2020.  Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland är en av remissinstanserna.  

   

 

 

 

                                                 
5
 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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Samarbetsgruppen  

Samarbetsgruppen har väntat på slutrapporter från den regionala arkivutredningen. Detta har dock inte 

inneburit att samverkan inte har skett.  Under året har vi träffats för att diskutera områden som skulle 

lämpa sig för ett fördjupat samarbete. På längre sikt har vi pekat ut: Arkivpedagogik, digitisering, 

e-arkivslösningar och inventeringar av ”onådda föreningar”. Dessutom skall vi bli bättre på att dela goda idéer.  

Under året har vi dessutom arbetat med planeringen av en utbildning om arkivfrågor för hembygdsrörelsen.  

Detta sker inom ramen för ett Nationellt projekt. Sveriges Hembygdsförbund och Svenska Arkivförbundet fått 

medel från Riksarkivet. I Västra Götaland ordnas kursen i samverkan med Bohusläns Hembygdsförbund,  

Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund och  Västergötlands Hembygdsförbund. Den administrativa delen 

 av projektet sköts av Studieförbundet Vuxenskolan Väst. Kursen fick namnet Konsten att arkivera rätt och  

kommer att hållas på fyra platser i Västra Götaland under  januari och februari 2020. 2019-02-25 lämnade  

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland, Skaraborgs föreningsarkiv och Älvsborgsarkivet Förenings – och  

lokalhistoria in ett gemensamt remissvar angående den regionala kulturplanen. Bohusläns föreningsarkiv svarade 

separat. 
 
ABM

6
-samverkan  - praktiken 

SAMM (Samverkan arkiv och muséer i Mölndal) har träffats två gånger. 7/3 på Mölndals stadsmuseum  

och 10/10 hos Mölndals hembygdsförening. Gruppen består av Föreningsarkivet, Mölndals stadsmuseum,  

Mölndals Hembygdsförening, Kållereds Hembygdsförening och Lindome Hembygdsgille. Gruppen 

har under året diskuterat pedagogik med fokus på skolan, digitisering och dokumentationsarbete. SAMM 

har även blivit introducerade till Prisma Västra Götaland, som är Västarvets webbverktyg för berättelser 

kring industrihistoria. Under året beslutade även gruppens medlemmar att inleda ett samarbete med 

lokaltidningen Mölndals-Posten med start år 2020. Upplägget blir att de olika organisationerna turas 

om med att bidra med artiklar under året. I praktiken  innebär det en ny artikel var femte vecka. Utvärdering  

kommer  att ske i slutet av år 2020.   
 

Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA) 

FSLA har fått medel för att göra en förstudie angående en e-arkivslösning för de enskilda arkivinstitutionerna. 

Detta är en mycket angelägen fråga. Slutrapporten kommer att lämnas in under år 2020.  
 
Mölndals stadsmuseum 
Med Mölndals Stadsmuseum, vår närmaste granne, har vi en kontinuerlig samverkan i diverse olika projekt.  

 
Hembygdsrörelsen/Bygdegårdsrörelsen  

Vi har fortsatt vår samverkan med hembygdsrörelsen i vårt upptagningsområde och ser fram emot nästa 

års arkivutbildning. Ordföranden för Västergötlands hembygdsförbund har varit med och planerat denna. 

I dagsläget är elva hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar anslutna till oss som medlemmar och vi  

samarbetar med ännu flera.  Detta är en positiv utveckling som både Arkivet och rörelserna kommer att 

vinna på.  
 

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. 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. 
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ARKIVETS BESTÅND OCH UTNYTTJANDE 
 
Leveranser 

Under året har vi tagit emot 62 arkivleveranser. År 2018 hade vi 77 leveranser. Hyllmeter pappershandlingar: 24,56 

Gigabytes data: 43,19  
 
Statistik: 

Nya arkivbildare   27 (27, 2018) 

Tilläggsleveranser   50 (50, 2018) 
 
Kommunvis: 

Ale: 7 

Distrikt
7
: 1   

Härryda: 3 

Kungälv: 6 

Mölndal: 33 

Partille: 6 

Riks: 2 

Öckerö: 4  
 
Förteckningsarbetet  

Under år 2019 har 27 arkiv färdigställts.  År 2018 var siffran 16. Då låg fokus på stora arkivbildningar.  

De förtecknade arkiven fördelat på kommuner: 

Ale: 13 

Distrikt: 1 

Härryda: 1 

Kungälv: 2 

Mölndal: 5 

Partille: 2 

Riks: 1  

Tjörn: 1  

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, 1206 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 Karl Bjernestad och Arif Naqvi. 10/1 testade man att digitisera 

en bandad intervju med en av våra arkivbildare. Resultat blev bra. Detta ledda fram till en rapport 

med rekommendationer rörande inköp av hårdvara, samt förslag till nya arbetsrutiner. Styrelsen beslutade 

vid mötet 2019-03-26 att gå på gruppens förslag och de ekonomiska medlen föreslås tas från John-Lennart  

Jakobssons minnesfond. Under året har man även testat en programvara för arkivering av hemsidor, 

samt medverkat vid ovannämnda konferens i Skövde.  

 

Forskning och research i urval 
 
 Vi har under året haft forskande från Chalmers arkitektturutbildning. De kom från mastersutbildningen 

Engineering for sustainable development. Detta var ett samarbete mellan utbildningen och 

Mölndala Fastighets AB som är ett kommunalt exploateringsföretag för Forsåkersområdet. Utmaningen 

var att utifrån arkivmaterial och faktiska observationer lämna förslag på hur den framtida stadsdelen 

skulle kunna gestalta sig. Allt från byggnadsmaterial till produktion av egen energi. 23 uppsatser lämnades in. 

Mölndala Fastighets AB har dessutom nyttjat arkivet från AB Papyrus löpande i sitt arbete. 
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Inom Industrihistoriskt Arkiv har vi fortsatt vårt dokumentationsarbete: 

Studiecirkeln om Papyrus har delat in sig i två grupper. En grupp har fokuserat på bildidentifikation 

medan den andra gruppen har arbetat med att systematisera och iordningsställa det oförtecknade materialet inför 

en ny förteckningsinsats som vi planerar framöver. 

Studiecirkeln om SOAB har även de arbetat med bildidentifiering, men vi har även detta år bjudit 

in ett antal nyckelpersoner från företagets verksamhet. Nio samtal spelades in under året. 

 

Som vanligt har arkivbildarna själva forskat i sitt material. Vi har även bistått fotbollsforskare, släktforskare, 

tidningar och intresserad allmänhet: 

 

Under VM 1958 var det brasilianska landslaget i fotboll förlagda till Hindås. Gästböckerna ingår i 

IFK Hindås arkiv och dessa konsulterades av några forskare. En annan forskare var intresserad av 

Krokslätts FF:s laguppställningar och statistik under en specifik tidsperiod. Hos oss kunde han forska 

dels i föreningens arkiv dels i lägg från Mölndals-Posten som tidnigen deponerar här. 

 

 För några av våra arkivbildare är utmaningen att man verkar på distrikts eller nationell nivå med  

styrelseledamöter spridda över stora geografiska områden. Ett exempel på detta är  Flat Coated Retriever  

Klubben Väst som eftersökte sina protokoll. Då är det bra att ha lämnat in dem!  

  

Besökare – fysiska och virtuella (t o m 2019-12-31) 

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland har under år 2019 besökts av 133 personer.  Siffran inkluderar forskare 

och studiebesök.  De inkluderar inte Arkivens dag som redovisas separat. 
 

foreningsarkivet-svg.se  
Ingen tillgänglig statistik för 2019 (1001/3316 år 2018) 

arkivportalen.nu 
8
  

1795 besökare/ 3524 sidvisningar (1406/3769 år 2017) 

Youtube  
560 visningar/ 1362 minuter (1121/3303/ år 2018) 

eniro.se 
321 besök (281, 2018)  

 

  Facebook  Följare:  100 (90, 2018)   ”Gillare” 101 (70, 2018) ”Likes ”, Inlägg  59 (79, 2018)  inlägg.  

Vi är även aktiva i olika forum på FB där man diskterar sådant som hembygd.  
 
Digitalt museum/Primus och Arkiv Digital  

Sedan 13/10 2017 finns vi på Digitalt museum. Vi har under år 2019 haft 19 636 visningar  (2018,10 189). 

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 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.   
 
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. Under år 2019 fick vi veta att ägaren av våra 

lokaler på Kvarnbygatan, Platzer Fastigheter AB, kommer att höja vår hyra med 40% för nästkommande 

år. Detta gör planerna på ett Arkivcentrum än mer angeläget.          
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 Sida som vi driver tillsammans med de övriga medlemmarna i Samarbetsgruppen.  

http://blog.arkivdigital.se/nyheter-2/personregister-for-anstallda-vid-pappersbruket-papyrus/
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UTÅTRIKTAD VERKSAMHET/AKRIVPEDAGOGIK – I URVAL  
9
 

 
Arkivens dag 

Arkivens dag firades under runriken Gömt eller glömt. Det var ett samarrangemang mellan Föreningsarkivet 

i Sydvästra Götaland, Inlands Folkdansare, Kungälvs kommun och NBV.  Lokalen var Inlandsgården i Kärna.¨ 

Även i år bedrevs arbetet internt av Kommittén för Arkivens dag som bestod av Jonas Andersson, Arif Naqvi,  

Kaisa Blank Nordmark, Mats Frisell, Nina Hellquist och Jeanette Johansson. Denna grupp ingick i en större 

planeringsgrupp bestående av representanter för Inlands Folkdansare och Kungälvs kommun. Programmet 

innehöll folkdans, filmvisning, utställningar, föreläsningar och filmvisning och naturligtvis serverades det 

fika. Inför årets upplaga av Arkivens dag hade vi gjort en extra stor satsning på annonsering. Det inkluderade 

två stora annonser, samt webbannonsering hos Kungälvs-Posten. Tidningen skrev även en artikel. 

Vi räknade till 75 besökare. Parallellt anordnades ytterligare ett Arkivens dag arrangemang i vårt upptagnings- 

område. Det var Kållereds Hembygdsförening som passade på att inviga sin nya arkivlokal. De besöktes av 

50 personer. För mer information hänvisar vi till en utförlig rapport som ni hittar på vår hemsida.  

Jul i Kvarnbyn 

Då Kulturnatt i Kvarnbyn har upphört valde vi att finnas med under Jul i Kvarnbyn. Det gjorde 

vi i form av bildspelet Ja se det snöar som visade vinterlandskap i Mölndal, Kållered och Lindome 

under 1900-talet.  

 

Utställningar och publiceringar 

Till Arkivens dag producerade Arif Naqvi en utställning om föreningar i Kungälv.  

   

I samband med Mölndals-Postens 70-årsjubileum har Karl Bjernestad ställt samman faktarutor rörande 

idrottshistoria i Mölndal i en webbaserade specialutgåva.  Sammanlagt blev det åtta faktarutar för lika många 

årtionden.  

 

Vi har även bidragit med arkivmaterial till Mölndals Stadsmuseum nya utställning Mat i nöd och lust som  

invigdes 8/2 2020.  

 

Kultur i Vården  

Sedan några år tillbaka åker några av våra ideella eldsjälar ut på äldreboenden i Mölndals stad och visar bilder 

och berättar. Denna verksamhet låg nere under 2019.  
 
 

 
Digitisering 

Se ovan Arbetsgrupp för E-arkivering. 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 2019.  
 

Studiebesök/Uppsökande verksamhet  

Bland besökarna var ovannämnda studenter och lärare från Chalmers arkitektturutbildning. Guidningen fick 

hållas på engelska eftersom det är en internationell kurs med studenter från hela världen. Detta var en 

introduktion inför uppsatsskrivande i samverkan med Mölndala Fastighets AB, se mera ovan. 
 
Industrihistoriskt Arkiv fick även besök av tre grupper från Sahlgrenska Universitetssjukhuset avdelning 

Arkiv och informationsstruktur som fick en föreläsning om papperstillverkning, filmvisning och visning 

av arkivdepå 2.  
 
15/5 åkte vi själva iväg för att hälsa på Arkiv Digital i Lyrestad. Vi tillgängliggör ju sedan 2018 delar 

av vårt arkivbestånd via deras webbtjänst och nu fick vi en möjlighet att se hur de arbetar i praktiken.  

 

Som vanligt har vi även besökt föreningar ute i deras verksamheter. Under året besöktes bland 

annat Studieförbundet Vuxenskolan Västs verksamhet i Älvängen (Ale kommun) och Centern i Kungälv.  
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 Se även avsnitten om de olika kommunerna. Där behandlas även inventeringsarbetet.  

http://foreningsarkivet-svg.se/
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John-Lennart Jakobssons minnesfond 

Enligt testamente daterat 2012-08-23 gjordes Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland till universella 

testamentstagare till dödsboet efter John-Lennart Jakobsson (1937-2014).  John-Lennart Jakobsson, vår kassör 

2007-2013, var en genuin föreningsmänniska, uppväxt inom nykterhetsrörelsen. Förutom föreningshistoria brann 

han även för industrihistoria och specifikt för AB Papyrus där hans far var anställd. Medlen i  fonden skall 

användas tillgängliggörande och utåtriktad verksamhet. Under år 2019 har fonden betalat ut 24 447 kronor. 

Pengarna har använts till digitaliseringssatsningar, extra annonsering vid Arkivens dag, samt en avgiften för en 

arkivkonferens. Fonden har även haft en inkomst i form av en ränta på 2 000,90 kronor.  
                                                           

Slutord 

 

Varje gång det är dags för mig som ordförande i Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland att skriva 

några rader om  året som gått tänker jag; men vart har tiden tagit vägen? Det kanske inte är något  

negativt i detta utan man kan se på det som Ewa Rawling gör: 

”Tänk att få vakna till en oanvänd dag 

tanken kittlar – av välbehag 

Tänk att få börja en dag som är tom 

och själv fylla på med goda ting.” 
 

2019 var ett utredningens år för arkivsverige men också specifikt för föreningsarkiven i Västra  

Götalandsregionen. Härifrån till evigheten är en amerikansk dramafilm men det är också titeln på  

Riksarkivets  utredning som startade 2017. Syftet från Regeringens sida var att säkerställa  

samhällets  tillgång till  allmänna handlingar, men också att fördjupa kunskaperna om konsekvenserna av   

digitaliseringen som pågår. I december 2019  presenterades  utredningen och förslag  

om en ny  arkivlag. Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland initierade en utredning om att se över hur  

organisering och finansiering för de fyra föreningsarkiven i Regionen. Hösten 2018 togs steg 2 då ett 

uppdrag gavs till Ulf Andersson och Asima Catic om vidare utredning. De är anställda på Riksarkivet  

Landsarkivet i  Göteborg. De enskilt viktigaste området handlade om att främja samarbetet mellan de  

regionala föreningsarkiven för att  effektivisera arbetssätten och att möta digitaliseringens möjligheter  

och utmaningar. Även denna utredning  presenterades i slutet på 2019. 

 

Årets höjdpunkt är som alltid Arkivens Dag i november. Vi blev inbjudna av Inlands Folkdansare och  

det blev en dag  präglad av dans och musik. Arbetet med Arkivens Dag 2020 har redan startat och  

givetvis hoppas vi på lika god  uppslutning i år. 

 

Men vad vore vi utan er medlemmar? Blott intet!  Det är alltid lika trevligt att träffa er och om ni har  

något arrangemang i er kommun blir vi glada för en inbjudan. Inget arrangemang är för litet eller för  

stort! 

 

Jag vill härmed rikta ett stort tack till alla er ideella krafter i föreningarna – ni är guld värda! Utan  

vår personal  på  arkivet eller mina styrelsekamrater skulle jag inte ha några slutord att skriva. Så 

jag vill tacka er för det gångna året också! 

 

Kaisa Blank Nordmark 
Ordförande  
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KOMMENTARER TILL BOKSLUT 2019 

 
Av de bilagda räkenskapshandlingarna framgår att resultatet för 2019 blev ett underskott på 24 322 kr 

Förslaget från styrelsen är att årets underskott överförs i ny räkning, vilket innebär att Eget kapital 

visar 328 840 kr.    

 
RESULTATRÄKNING 
INTÄKTER 
Medlemsavgifter 
135 organisationer har betalat 55900 kr i medlemsavgifter för år 2019 (145 organisationer 42900 kr) 
Antalet betalande organisationer har således minskat med 10 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 2019 840 504 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 24 447 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 2019 har det 
resulterat i lönebidrag om 182 990 kr och stöd till personligt biträde om 33 930 kr. 
 
KOSTNADER 
Lokalkostnader 
Hyreskostnaderna uppgår till 156 708  kr.   
 
Verksamhetskostnader 
Total kostnad 64 737 kr, varav kostnader för Digitaliseringsprojektet är 13 659 kr. Industrihistoriskt 
arkiv har kostnader om 4 440 kr samt här ligger kostnaderna om 24 447 kr för verksamhet enligt 
John Lennart Jakobssons minnesfond. 
 
Övriga kostnader 
Kostnaden för underhåll och reparation av inventarier uppgår till 24 914 kr. 
 
Personalkostnader 
Löner 778 734 kr (761 706 kr) ökningen beror främst på avtalsenliga lönehöjningar. 
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BALANSRÄKNING 
Inventarier 
En kopiator inköpt 2010 för 10 000 kr och en dator inköpt 2011 för 7 454 kr. Båda är helt avskrivna. 
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. 
 
Kortfristiga fordringar 
Saldo på skattekontot -10 kr ( justerat under 2020) 
 
Övriga interimsfordringar 
Under 2018 0ch 2019 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 underskott 24 322 kr överföres i löpande räkning. Eget kapital redovisas 
därefter till 328 840 kr. 
 
 

Mölndal den 25 mars 2020 
 
Styrelsen  
 

      
                                                              

 
 
 

                                                                                                                         
     
      

Kvinna provar den s.k. ”Svärmorshatten” (1988) Den 

har bland annat figurerat i samband med ett 
barndop i Ulriksdals Slottskapell då självaste Gustaf 
VI Adolf var närvarande. Bilden kommer från 

Hattsällskapet Huvudsakens arkiv. Fotograf okänd.     

Företrädare för Svenska 

Ortodoxa Kyrkan utanför f.d. 

Mölndals Missionskyrkas lokaler 

ca 1986   Det blev dock aldrig 

någon etablering av verksamhet i 

Mölndal. Här etablerades i stället 

Teaterhuset som bland annat 

blev en språngbräda för 

komikern Pär Andersson.   

Bild från Svenska Ortodoxa 
Kyrkans arkiv. Fotograf: Okänd 
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RESULTATRÄKNING ÅR 2019     

     2019-01-01 -  2018-01-01 - 
INTÄKTER    2019-12-31  2018-12-31 
Medlemsavgifter    55 900  42 900 
Lönebidrag, utvecklingsstöd  216 920  214 795 
Bidrag från VG-regionen    840 504  828 010 
Anslag, bidrag från Mölndals stad Not 6 225 000  225 000 
Anslag, bidrag från övr. kommuner Not 7 73 500  73 500 
Övriga bidrag    0  0 
Övriga intäkter    219  0 
John Lennart Jakobssons minnesfond Not 4 24 447  23 031 
Summa intäkter    1 436 490  1 407 236 
        
KOSTNADER       
Hyreskostnader   Not 8 156 708  153 848 
Verksamhetskostnader   64 737  68 579 
Övriga kostnader   Not 9 102 439  94 159 
Personalkostnader  Not 10 1 124 293  1 114 827 
Summa kostnader   1 448 177  1 431 413 
        
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR  -11 687  -24 177 
Avskrivningar    12 463  12 462 
        
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR  -24 150  -36 639 
        
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER    
Ränteintäkter    0  0 
Räntekostnader    -172  -137 
        
ÅRETS REDOVISADE RESULTAT  -24 322  -36 776 
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BALANSRÄKNING 2019     

TILLGÅNGAR    2019-12-31  2018-12-31 
Anläggningstillgångar  Not 1    
Inventarier    70 242,00  70 242,00 
Ack. Avskrivningar   -54 842,00  -42 379,34 
Summa Anläggningstillgångar  15 400,00  27 862,66 
        
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar   2 008,00  196,00 
Andelar     1,00  1,00 
Förutbetalda kostnader      
  och upplupna intäkter  Not 2 112 919,00  84 806,00 
Kassa och bank   Not 3,4 880 681,75  941 703,78 
        
Summa Omsättningstillgångar  995 609,75  1 026 706,78 
        
SUMMA TILLGÅNGAR   1 011 009,75  1 054 569,44 
        
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
        
EGET KAPITAL       
Balanserade vinst/förlust   353 161,57  389 937,78 
Årets resultat    -24321,84  -36776,21 
        
SUMMA EGET KAPITAL   328 839,73  353 161,57 
        
SKULDER       
Kortfristiga skulder      
Leverantörskulder    4 946,00  4 154,00 
Avräkning skatteverket   35 948,00  35 737,00 
John-Lennart Jakobssons Minnesfond Not 4 540693,85  563139,95 
Förutbetalda intäkter och      
  upplupna kostnader  Not 5 100 582,17  98 376,92 
Avsättningar    0,00  0,00 
        
SUMMA SKULDER    682 170,02  701 407,87 
        
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 011 009,75  1 054 569,44 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR      

     2019  2018 
Not 1 Inventarier      
Ingående balans    70242  70242 
Inköpt   Avfuktare  0  0 
  Dator   0  0 
Utgående balans    70242  70242 
        
IB Avskrivningar    -42379,34  -29916,67 
Årets avskrivningar Avfuktare  -7700  -7700 
  Dator   -4762,66  -4762,67 
UB avskrivningar    -54842  -42379,34 
        
Utgående saldo    15400  27862,66 
        
Not 2 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter   
Hyra första kvartalet nästa år  51 000,00  37 377,00 
Visual arkiv     7 750,00  6 875,00 
Binero/ hemsidan    2 628,00  2 767,00 
Eniro       8 235,00  7 485,00 
Hogia      5 321,00  4 883,00 
Lönebidrag december   18 173,00  18 043,00 
Dödsbo J-Meurling   19 612,00  7 376,00 
Medlemsavgift för 2020   200,00  0 

Summa     112 919,00  84 806,00 
        

Not 3 Kassa och Bank      

Kassa     3 000,00  3 000,00 
Bank     312 540,90  352 532,33 
SBAB, John-Lennart Jakobssons Minnesfond 565 140,85  586 171,45 
Summa      880 681,75  941 703,78 
        

Not 4 John Lennart Jakobssons Minnesfond    

Ränta     2 001  2 158 
Använt enligt ändamål   -24 447  -23 032 
Summa     -22 446  -20 873 
        

Not 5  Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader   

Upplupna semesterlöner   67 788,90  70 076,79 
Sociala avgifter uppl. Semesterlöner  21 299,27  22 018,13 
Löneskatt pensionskostnader  3 475,00  5 382,00 
Övriga skulder    8 019,00  900,00 
     100 582,17  98 376,92 
          

Not 6 Anslag bidrag Mölndals stad     

Hyresbidrag    100 000,00  100 000,00 
Bidrag     125 000,00  125 000,00 
Summa intäkter    225 000,00  225 000,00 
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Not 7 Anslag övriga kommuner     

Härryda     25 000,00  25 000,00 
Ale     25 000,00  25 000,00 
Partille     15 000,00  15 000,00 
Kungälv     2 000,00  2 000,00 
Öckerö     6 500,00  6 500,00 
Summa     73 500,00  73 500,00 
          
Not 8 Lokalkostnader      

Hyreskostnader    145 908,00  143 048,00 
Hyra Arkivdepå    10 800,00  10 800,00 
Summa     156 708,00  153 848,00 
        

Not 9  Övriga kostnader      

Förbrukningsmaterial   3831,51  1609,85 
Underhåll inventarier   24 914,50  21968,25 
PR     7 485,00  0,00 
Hemsida    3229,35  3 275,50 
Representation och gåvor   894,00  573,00 
Administrationskostnader   1294  999,00 
Trycksaker    0,00  0,00 
Telefon     5 248,00  11 629,00 
Porto     1 641,00  2 880,00 
Försäkringar    5021,00  4 915,00 
Förvaltningskostnader   5 152,40  5426,00 
Representation, internt   355,00  707,00 
Årsmöteskostnader   7431,20  6426,00 
Kurs och konferensavgifter   0,00  1707,76 
IT-tjänster Mölndals stad   25690,00  25237,00 
Diverse tjänster    3862,00  2950,00 
Medlemsavgifter    5250,00  3150,00 
Övriga kostnader    1140,04  705,29 
Summa     102439,00  94158,65 
        

Not 10 Personalkostnader      

Löner     792721,84  789102,03 
Förändring semesterlöneskuld  -2287,89  5867,65 
Bilersättning egen bil   1884,20  1652,70 
Arbetsgivaravgifter   249199,00  248095,00 
Arbetsgivaravgifter semesterlöneskuld  -718,86  1843,62 
ITP, TGL Fora mm    66976,33  60566,14 
Sjuk- och hälsovård   6900,00  7700,00 
Utbildning    8807,00  0,00 
Övriga personalkostnader   811,00  0,00 
Summa     1124292,62  1114827,14 
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STIFTELSEN JOHN L BÖRJESSONS DONATIONSFOND   

         
BALANSRÄKNING        
     2019-12-31 2018-12-31 
TILLGÅNGAR        
Anläggningstillgångar   0,00  0,00 
         
Omsättningstillgångar       
Fonder , aktuellt innehav   33 191,00  32 637,00 
         
Summa Omsättningstillgångar  33 191,00  32 637,00 
         
SUMMA TILLGÅNGAR   33 191,00  32 637,00 
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
         
EGET KAPITAL        
Balanserade vinst/förlust   32 637,00  32 497,00 
Årets resultat    554,00  140,00 
SUMMA EGET KAPITAL OCH  
SKULDER 33 191,00  32 637,00 
         
RESULTATRÄKNING        
     2019  2018 
INTÄKTER        
Ränta     747,00  326,00 
         
SUMMA INTÄKTER   747,00  326,00 
         
KOSTNADER    193,00  186,00 
         
ÅRETS RESULTAT    554,00  140,00 
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STIFTELSEN JOHN LENNART JAKOBSSONS MINNESFOND  
  

         
BALANSRÄKNING        
     2019-12-31  2018-12-31 
TILLGÅNGAR        
Anläggningstillgångar   0,00  0,00 
         
Omsättningstillgångar       
Bankkonto SBAB    565 140,85  586 171,45 
         
Summa Omsättningstillgångar  565 140,85  586 171,45 
         
SUMMA TILLGÅNGAR   565 140,85  586 171,45 
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
         
Eget kapital        
Balanserade vinst/förlust   563 139,95  584 013,07 
Årets resultat    -22 446,10  -20 873,12 
Summa Eget Kapital   540 693,85  563 139,95 
         
Kortfristiga skulder       
Skuld till föreningsarkivet   24 447,00  23 031,50 
Summa Kortfristiga skulder   24 447,00  23 031,50 
         
SUMMA EGET KAPITAL OCH  
SKULDER 565 140,85  586 171,45 
         
RESULTATRÄKNING        
     2019  2018 
INTÄKTER        
Ränta     2 000,90  2 158,38 
         
SUMMA INTÄKTER   2 000,90  2 158,38 
         
KOSTNADER    24 447,00  23 031,50 
         
ÅRETS RESULTAT    -22 446,10  -20 873,12 
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Styrelsens förslag nr 1 
angående hanterandet av redovisat resultat 2019 

 

Styrelsen föreslår att årets underskott 24 322 kr överföres i löpande räkning. Eget kapital redovisas 

därefter till 328 840 kr. 
 

 
 

 
                                                                         

 

 

 

 

 

 
 
Föreningsarkivfolk på Fiskebäckskil. Foto: Karl Bjernestad   

Kulturarvsdagen hos Hönö hembygdsförening 2020-09-08. 
Där fick vi bland annat ta del av ett bygdespel. 

Föreningsarkivet var på plats och informerade om sin 

verksamhet. Foto: Jonas Andersson. 
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Styrelsens förslag nr 2 
angående medlemsavgift 2021. 

  

 

 

Medlemsavgiften för 2021 föreslås enligt nedanstående; 

 

Bildningsorganisationer  550 kronor - 2 000 kronor 

Politiska organisationer  700 kronor - 3 000 kronor 

Fackliga organisationer  700 kronor - 3 000 kronor 

Ekonomiska organisationer  550 kronor - 2000 kronor  

Övriga organisationer  300 kronor - 1 000 kronor 

Företag   enligt överenskommelse 

Organisationer som upphört ingen avgift 

 

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  550 kronor - 2 000 kronor 

Politiska organisationer  700 kronor - 3 000 kronor 

Fackliga organisationer  700 kronor - 3 000 kronor 

Ekonomiska organisationer  550 kronor - 2000 kronor  

Övriga organisationer  300 kronor - 1 000 kronor 

Företag   enligt överenskommelse 

Organisationer som upphört ingen avgift 
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Styrelsens förslag nr 3 
 angående utvecklings- och arbetsplan för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 

 2020-2021 

 

 Förslag i enlighet med bilaga 1. 

 

 Styrelsen föreslår årsmötet, 

 

 att fastställa ovanstående förslag till utvecklings- och arbetsplan för Föreningsarkivet i  

 Sydvästra Götaland.  

 

 

 

 

                 
                      Arkivens dag på Inlandsgården i Kärna. Foto: Karl Bjernestad. 
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Bilaga 1  
 

 

 
 

UTVECKLINGS – OCH VERKSAMHETSPLAN 2020/2021 
 

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 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 – Det Goda Livet.  Där kan man läsa följande: 

”Att vårda kulturarvet ger trygga och kreativa människor”10. 
  

 

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 fortsatt 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 bör därför göras under perioden. 

Aktiva föreningar som inte levererat under de senaste fem åren bör 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 tillgång 

till personal och storleken på arkivbildningen. 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.  

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Vision Västra Götaland – Det Goda Livet s. 15. 
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Personal och lokaler 
Under 2020/2021 är vår ambition att kunna behålla nuvarande bemanning, vilken utgörs av tre anställda. Vi 

skall även se till att våra anställda trivs och får möjlighet till utveckling 

i sin profession.  
 
När det gäller lokalerna vill vi, under 2020/2021, 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 2020/2021, 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, gemensamma projekt, samt opinionsbildning. Ett 

exempel på en gemensam fråga som vi kommer att behöva samarbeta kring är bevarandet av det digitala 

kulturarvet.  Formerna och förutsättningarna för detta samarbete är sin tur avhängigt av utredningen rörande 

föreningsarkiven i Västra Götaland, som beslutades och initierades  av Kulturnämnden vid sammanträdet 2017-

10-26. Del 2 av utredningen ”Vidare utredning av Västra Götaland” lämnades in i november 2019. Därefter har 

utredningsarbetet återtagits av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.  
   
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 
o 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.  
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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 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


