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Tel: 073-77 11 291. Email: arif.naqvi@molndal.se

PROJEKTSTATUSRAPPORT – IFA
PROJEKTSAMMANSTÄLLNING
RAPPORTDATUM

PROJEKTNAMN

FÖRBEREDD AV

1 mars 2022

Inkludera fler i arkiven (IFA)

Arif Naqvi

STATUSSAMMANSTÄLLNING
En preliminä r projektplan skapades vid en planeringsdag fö r projektet 2021-01-23. De bestod av 5 faser (se
projektö verskit nedan). Datum slutfö rt skiljer sig markant frå n planerad slutdatum i vissa fall eftersom det gick inte
att styra å terkoppling frå n partners eller fö reningar samt antalet fö reningar som hittades lö pande var mycket hö gre ä n
vä ntad.
Projektet har identifierat 283 mö jliga invandrarfö reningar i upptagningsområ det. 257 har kontaktats. 48 har svarat
varav 27 har dokumenterats och 10 har lä mnat sina arkiv (eller tagit beslut att leverera) till Fö reningsarkivet.

PROJEKTÖVERSIKT
PLANERAD
SLUTDATUM

DATUM
SLUTFÖRT

Inventering av
invandrarfö reningar och urval

2021-03-09

2022-02-22

Nya kä llor och fö reningar dyker upp
lö pande. 283 fö reningar identifierade.

1

Kontakt med kommuner /
omvä rldsbevakning

2021-03-12

2021-06-28

Svå rt att hitta lä mpliga tjä nstemä n i
nå gra kommuner.

2

Kontakt och å terkoppling med
fö reningar

2021-03-26

2022-02-24

Fö reningarna må nga fler och mycket
svå rare att nå ä n vä ntad. Utskick till 257
fö reningar. Svar frå n 45 fö reningar.

3

Samarbete om insamling och
dokumentering

2021-08-31

2022-03-01

Må nga vilande fö reningar som svarade
endast fö rst efter andra kontakt eller
COVID rekstriktionerna lyftades.

3

Samverkan med fö reningar
enligt deras egna intressen

2021-08-31

2022-03-01

Samverkan fortsä tter. Dokumentation av
27 fö reningar klara eller på gå ende.

4

Utvä rderingsrapport

2021-10-31

2021-11-02

Kvalitativ rapport begä rt av styrelsen,

5

Uppfö ljning med de
inblandade

2022-02-28

2022-02-28

Skickade uppfö ljningsbrev/mejl till alla.
10 nya arkivbildare (må let var 5)

FAS

UPPGIFT

1

Sida 1 av 8

ANTECKNINGAR

INVENTERING AV FÖRENINGAR

KOMMUN

ANTAL FUNNA
2021-03-23

ANTAL FUNNA
2022-02-24

Ale

2

30

Hä rryda

7

31

Kungä lv

1

35

Mö lndal

13

110

Partille

12

73

Ockerö

1

4

Summa

36

283

KONTAKT MED KOMMUNER OCH ANDRA PARTNERS

PARTNERSTYP

ANTAL PERSONER
KONTAKTADE

ANTAL TALAT
MED PÅ TELEFON

ANTAL TRÄFFAT
ONLINE

Ale kommun

5

1

1

Hä rryda kommun

6

1

1

1

Kungä lv kommun

12

1

1

1

Mö lndal kommun

10

3

2

Partille kommun

2

1

Ockerö kommun

3

1

Studiefö rbund

25

2

Regionen

2

3

1

1

Arkiv

2

Ovriga

12

3

Summa

77

9

1
13

ÅTERKOPPLING FRÅN FÖRENINGAR

KOMMUN

ANTALET KONTAKTADE
2022-02-25

ANTALET SVARANDE
2022-03-01

Ale

28

3

Hä rryda

28

6

Kungä lv

32

7

Mö lndal

97

20

Partille

68

11

Ockerö

4

1

Summa

257

48

Sida 2

ANTAL TRÄFFAT
FYSISKT

6

INSAMLING AV ARKIV OCH DOKUMENTATION AV FÖRENINGAR

KOMMUN

ANTALET
DOKUMENTERADE

ANTALET
ARKIVERADE

TOTALT

Ale

1

0

1

Hä rryda

4

3

7

Kungä lv

4

1

5

Mö lndal

15

4

19

Partille

3

2

5

Ockerö

0

0

0

Summa

27

10

37

VIDARE SAMVERKAN MED FÖRENINGAR
Typ av samverkan med fö reningar utö ver insamling av arkiv och dokumentation kan inkludera studiebesö k, kontakt
med fö rra detta styrelsemedlemmar fö r att spå ra arkivmaterial, hjä lp med prioritering, hä nvisning till andra
partnerorganisationer, samling av personliga berä ttelser, rå dgivning, hjä lp med marknadsfö ring och deltagande i deras
aktiviteter.
Detta ä r lö pande och av så må nga olika art och omfattningar att det finns inte nå got meningsfull sä tt att kvantificera
arbetet.

UTVÄRDERINGSRAPPORT
Utvä rderingsrapporten innehö ll nå gra reflektioner och fö rslag fö r stadgeä nringar och policys fö r att bemö ta nå gra
frå gor som stä lldes till projektet och fö r att underlä tta fö rtsä ttningsarbete med dokumentation som en mer integrerad
del av Fö reningsarkivets vardagligt arbete.
En arbetsgrupp diskuterade så dana ä ndringar 2022-02-21 och Fö reningsarkivets styrelse diskuterade fö rslag vidare
vid sitt mö te 2022-02-22.

UPPFÖLJNING
COVID pandemin hade stor på verkan på fö reningarna. Aven må nga av de som svarade sade att de var vilande. I stä llet
fö r en uppfö ljning togs ett beslut att gö r ett annat utskick till fö reningarna som inte svarade fö rsta gå ngen. Det
lyckades och antalet svaren ö kades frå n 26 efter fö rsta omgå ngen till 48, antalet dokumenterade fö reningar ö kade frå n
14 till 27 och antalet nya arkivbildare ö kade frå n 5 till 10.

Sida 3

HINDER OCH PROBLEMHISTORIK
PROBLEM
Kommuner saknar direkt kontakt med
invandrarfö reningar. De brukar vara kortvariga
och flyttar ofta. Inte heller Immigrant-Institutet
hade koll på lokalfö reningar.

COVID-19 gö r det svå rt att trä ffa fö reningar och
bygga tillitsfulla relationer. Må nga har lagt ner
verksamheten och undviker att trä ffa.

LÖSNINGSFÖRSLAG
Kontakta studieförbund och
kyrkor.

RESULTAT
Få extra kontakter.

Skapa broschyr för
utdelning via partners.

Cirka 500 st broschyrer har
tryckts. Infoblad skickats som
pdf via mejl för partners att
vidarefordra.

Skapa affischer för
anslagstavlor

Skapat, skickat till Kungälv och
Mölndal

Gör egen online-forskning.

Mycket information från
allabolag.se.

Pressmeddelandet skickades
ut 2021-04-28, med bilder,
citat, pressrum på hemsidan.

Ingen återkoppling från
journalister.

Mobiltelefon med Teamsmöte funktion.

Har fått mobil. Har haft online
träffar, men använder även
lokalen Forsen för möten med
social distansering.

Dokumentera verksamheter
genom intervjuer med
nyckelpersoner.

Intervjuer har sparats digitalt.
Kan transkriberas eller
sammanfattas sedan om det
finns tid.
Arkivchefen granskar alternativ
och andra organisationers
upplevelser.

Risk med att samverka med fö reningar som visa
sig vara odemokratiska.

Uppdatera Fö reningsarkivets
stadgar och fö rtydliga
insamlingspolicy.

Fö r lite å terkoppling frå n fö reningar

1.
2.
3.
4.

Sida 4

Tå lamod
Skicka på minnelser
Ring upp
Satsar på de som svarade

Ett annat utskick gjordes vinter
2021-2022.

KONTAKT MED FÖRENINGAR
Listan nedan ä r i ungefä rlig kronologisk ordning fö r nä r de hö rde av sig till projektet. Antalet ö verstiger 48 eftersom
nå gra inte rä knades som direkt kontakt med en invandrarfö rening.
FÖRENING
1. Mitt Tak, Härryda
2. Härryda finska förening

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Konst & Kulturföreningen 79, Härryda
Ibn Rushd (har kontakt med 1
förening i Mölndal och 1 i
Kungälv)

ÖS! öarna-samverkanintegration
Härryda finska
pensionärsförening

Nedlagd finska förening.
Föreningar ställer sig tvekande till
att lämna in material till
utomstående. Det skulle väcka
många frågor som måste besvaras
innan de ser det som något av
intresse.
Aktiv, Öckerö
Ordförande, vice ordförande och
sekreterare kom på studiebesök.

Göteborgstraktens
Ingermanländska förening,
Mölndal
Mölndals Sportklubb

Delat skrift om föreningens
historik, frågat om intervju.
Träffades 29 september.
Befintligt arkivbildare.
(Ingermanländsk). Träffades 29
september.

Afghansk Kultur- och
Idrottsförening, Mölndal

Träffades 17 september

10. West and East kulturförening,
Härryda
11. Göteborgs Interreligiösa
Center (Krokslättskyrkan,
Mölndal)
12. Göteborgs Interreligiösa Råd
(Krokslättskyrkan, Mölndal)
13. Utställningen Gränsland,
Mölndal (också i
Krokslättskyrkan, Mölndal)
14. Odla i Åby, Mölndal

15. West Coast Taekwondo,
Mölndal
16. Salvadoranska Förening i
Mölndal
Sida 5

ENGAGEMANG
Nedlagd invandrarförening.
Nedlagd finska förening.

Hade webbmöte med ordförande
(från Iran). Träffade 4 september.
Nedlagt

RESULTAT
Förvarat i arkiv.
Intervju med sista ordföranden och
lämnat in arkiv.
Intervjun har redigerats. Ska läggas
med dokumentation.
Finsk keramiker. Inga dokument
kvar.
Studiekonsulent och
verksamhetsutvecklare ska dela ut
information till sina föreningar och
låta dem bestämma om de vill träffa
oss.
Är en liten svensk-ledd
integrationsorganisation.
Dokumenterat. Intervju med alla tre.
Ska diskutera vidare om vi kan
samverka mer.
Intervjun har redigerats
Flyttat arkiv till oss frå n Gö teborg.
Har dokumenterat priser och fått
bilder och diplom för arkivet.
Gruppen ska också välja max 5
pokaler för förvaring i arkivet. Har
delat dokumentation via molnet.
Redan dokumenterat kort. Ska
dokumentera lagbilder som en
början till djupare samverkan.
Dokumenterat
Hämtad en del av arkivet.

Aktiv/vilande

Har inte tagit beslut.

Ska flyttas till Gisslaved

Arkiverat dokumentation om
utställningen

Träffade 6 styrelsemedlemmar.
Integrationsprojekt.

Dokumenterat projektets uppkomst.
Planera att fortsätta kontakt.
Styrelsen diskuterar om hur de vill
jobbar med oss.
Inbjuden till studiebesök
Dokumenterat. Träffades 2022-0209. Ska intervjuas vidare
Dokumenterat

Aktiv förening som bildades av en
iranier. Telefonsamtal 29 juni.
Nedlagd förening. Träffade
kontaktpersonen 30 juni.

FÖRENING
17. Bohus Taekwon-do Klubb, Ale
18. Italiensk Operas Vänner,
Kungälv – inte
invandrarförening

ENGAGEMANG
Aktiv förening som bildades av en
bosnier. Träffade 1 september
Aktiv förening. Träffade
ordförande Jeannette Rigné 20
juli.

19. Spartacus Rugby Club, Partille
– inte invandrarförening

Aktiv förening. Korrespondens via
mejl 22/7

20. Tanzeem IF, Kungälv

Aktiv förening. Telefonsamtal
26/7 Fysiskt möte 3/9
Aktiv förening. Möte 10/9

21. Gothenburg for Ethiopia,
Kungälv/Göteborg
22. Persiska Kamratföreningen,
Kungälv / Göteborg
23. Partille Kulturförening
24. Immigrant Institutet, Mölndal
25. Punjabi Cultural Association,
Partille
26. Svenska Palestinakommittén,
Kungälv
27. Arameiska Föreningen i
Göteborg
28. King Sejong Institute, Mölndal
29. Svensk-Latinamerikanska
Barn- Och
Ungdomsföreningen (Alas),
Partille
30. Surte SISU
31. Estniska Golfföreningen i
Sverige EGR, Härryda
32. Japanska Föreningen i
Göteborg, Härryda
33. Bohus Comedy, Kungälv

Aktiv förening,
mejlkorresspondens 29/7
Aktiv förening för främst äldre
iranier, men också undervisning i
modersmål för barn.
Nedlagt 2012
Aktiv förening, korrespondens via
mejl 6 augusti
Aktiv förening, riksorganisation
Nedlagt, Härryda
Statlig institut för spridande av
(syd)koreansk kultur. Träffades 7
september
Aktiv förening, korrespondens via
mejl 11 augusti
Aktiv förening. Finsk
idrottsförening
Aktiv förening, Riksorganisation
Aktiv förening
Nedlagd förening

34. Budokultur Karate Kungälv

Aktiv

35. Pöhjalatütred-Kalevipoeg
Scoutkår, Partille
36. Esto-Flickor, Partille

Aktiv
Vilande

37. Gothenburg Tamil Sangam

Aktiv, med evenemang i Mölndal

38. International Kulturfö rening

Nedlagt, Partille

Sida 6

RESULTAT
Dokumenterat
Mötesanteckningar har skrivits. Hon
är aktiv i flera föreningar och oroar
sig för att när hon lämnar försvinner
intresset och förståelse för
arkivering.
Föreningen bildades av svenskar
under 1960-talet men har flera
medlemmar från andra länder.
Dokumenterat. Plan att också
dokumentera lagbilder
Dokumenterat
Dokumenterat
Dokumenterat
Har deras arkivmaterial deponerat
hos Riksarkivet (oförtecknat)
Skall ordna träff med
nyckelpersoner.
Ska bli medlem och leverera när de
har gått genom sina pärmar.
Kunde nå sin bror via telefon. Var
bortrest, skulle återkomma.
Ska hjälpa varandra med att utveckla
våra respektive kontaktnätverk
Dokumentationsarbete på gång,
samlar gammal material. Frågat om
de skulle vilja bli medlem.
Fyllde i COVID enkäten
Ordförande nu i Stockholm. Länk till
Härryda försvagats
Dokumenterad via intervju
Har inte haft aktiv verksamhet och
ska nu läggas ner. Inget att arkivera.
Dokumenterat.
Vill inte tala nu, ny ordförande
försöker renodla föreningen.
Vill svara via mejl. Inte svarat på
frågorna ännu.
Kontakt via PöhjalatütredKalevipoeg Scoutkår
Har träffat dem, men de har inte
svarat på mejl ännu.
Arkiverat stadgarna

FÖRENING

ENGAGEMANG

RESULTAT

39. Fö renade Kvinnor fö r
Framtiden

Nedlagt, Partille

Arkiverat stadgarna

40. Asociació n Cultural Universo
Latino

Nedlagt, Partille

Arkiverat stadgarna

41. Won Hyong Taekwon-do
Kungä lv

Aktiv, Partille

Skickade en lista ö ver fö reningar
bildades av CJ Armstrong

42. Gö teborgs Interreligiö sa
Kvinnorå d, Mö lndal

Ny

Ska hå lla kontakt.

43. Gö teborgs Estniska Fö rening
och Gö teborgs Estniska
Fö renings Barnkoloni

Nedlagt, Partille?, Ockerö ?

Har sitt arkiv hos Hö nö
Missionsfö rsamling

44. Finsksprå kiga fö rsamling i
Rå da

Nedlagt, Hä rryda

Arkiverat en del material.

45. Må ngkulturella
Kvinnofö reningen i Mö lndal

Aktiv

Dokumenterad via intervju

46. Fö reningen Brasil-Sverige,
Partille

Aktiv

Dokumenterad via intervju

47. Ungerska Kulturfö reningen
Kö rö si Csoma Sá ndor

Aktiv

Ska intervjuas 2022-02-25

48. Anglo-Swedish Society,
Mö lndal

Aktiv

Har arkivet hos Landsarkivet. Ska
intervjuas 2022-03-01

49. Svensk syriska center,
Mö lndal

Vilande

Dokumenterat

50. Syriska kvinnnors nä tverk,
Mö lndal

Aktiv

Dokumenterat, intresse i studiebesö k

51. Haneen Chorus, Mö lndal

Aktiv

Online kö r. Dokumenterat.

52. Queen Teuta, Mö lndal

Aktiv, albaniensk

Ska å terkomma i mars efter mö te

53. Ungerska fö rening Vå rvind,
Mö lndal

Aktiv

Ska dokumenteras i mars
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FÖRSLAG FÖR FORTSÄTTNING
Nå gra fö rslag samlades fö r hur projektet skulle kunna varvas ned eller utvecklas.
 IFA kan fortsä tta som ett dokumentationsprojekt och ett steg mot medlemskap eller arkivering av fö reningar
nä r de avvecklas.
 IFA kan vidga sitt fokus mot alla fö reningar som inte kä nner sig redo att arkivera, men kan tryggt ge oss
tillå telse att samla in deras publika information om uppkomst och verksamhet.
 IFA kan vara en byggsten fö r samverkansprojekt med studiefö rbund, museer och kommuner fö r inkludering.
 IFA kan utvecklas till ett arkivpedagogiskt projekt som ”Demokratiska arkivet” i Vä sterbotten med SFI
studenter.
 IFA kan hå lla regelbunda (t.ex. å rlig) kontakt med dokumenterade fö reningar fö r att uppdatera information
och bygga lå ngtidsfö rhå llande med fö reningarna.
Fö reningsarkivets styrelse beslutade att inte fortsä tta med IFA projektet endast med egna medel. Personalen skulle
dock behå lla kontakt med fö reningarna som en del av den lö pande verksamheten. Det var alltid tä nkt som ett ettå rigt
projekt och det har ö verträ ffat fö rvä ntningarna. Vidaretvecklingen ä r avhä ngigt av bidragsgivare och
partnerorganisationers intresse i att stö dja det.
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