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FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTE 2022-04-04  
 

1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av föredragningslista  

3. Val av mötesfunktionärer 

a) ordförande 

b) sekreterare 

c) två justerare tillika rösträknare  

4. Ställningstagande huruvida stadgeenlig kallelse utfärdats 

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 2021 

6. Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse 2021 

7. Föredragning av revisorernas berättelse 2021 

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 2021    

9. Stiftelsen John L Börjessons donationsfond  

a) föredragning av ekonomisk berättelse 2021 

b) föredragning av revisorernas berättelse 2021 

c) beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 2021 

10. John-Lennart Jakobssons Minnesfond  

a) föredragning av ekonomisk berättelse 2021 

b) föredragning av revisorernas berättelse 2021 

c) beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 2021 

11. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen 

12. Styrelsens förslag 

Nr 1 ang. hanterandet av årets ekonomiska resultat 

Nr 2 ang. fastställande av medlemsavgift för 2023 

Nr 3 ang. utvecklings- och arbetsplan 2022–2023 

Nr 4 ang. fastställande av budget för 2022 

Nr 5 ang. Ändrande av stadgar  

13. Ställningstagande i fråga om motioner och förslag 

14. Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen 

15. Val av styrelse (förlängda mandat vid föregående årsmöte)  

a) Ordförande    (Vald 2021–2023)  

b) Kassör      (Vald 2020–2022) 

c) Ordinarie ledamot för  (Vald 2021–2022)  (Ledamot 1) 

d) Ordinarie ledamot för  (Vald 2021–2023)  (Ledamot 2) 

e) Ordinarie ledamot för  (Vald 2020–2022)  (Ledamot 3) 

f) En ersättare för   (Vald 2020–2022   (Ersättare 1) 

g) En ersättare för             (Vald 2021–2023)  (Ersättare 2) 

16. Val av revisorer 

a) en ordinarie revisor för  (Vald 2020 – 2022) (Peter Österberg) 

b) en ordinarie revisor för  (Vald 2021–2023) (Bernt Runberg)  

c) två revisorsersättare för  2022 

17. Val av valberedning 

a) tre ledamöter 

b) sammankallande 

18. Övriga frågor 

19. Avslutning               
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 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

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

Föreningsarkivet och Industrihistoriskt Arkiv år 2021. 

VALDA FUNKTIONÄRER 
 

 Styrelsens sammansättning 
 
 Kaisa Blank-Nordmark, Partille  ordförande 

 Mats Frisell, Romelanda   vice ordförande 

 Petra Karlsson, Kungsbacka   kassör 

 Katarina ”Nina” Hellquist, Mölnlycke  sekreterare   

 Bo Ridderbjelke, Mölndal   ledamot    

 Leif Carlsson, Mölndal   ersättare 

 Jeanette Johansson, Kungälv  ersättare   
 

 Revisorer 
 
 Peter Österberg, Mölndal   ordinarie 

 Bernt Runberg, Mölndal   ordinarie 

 

 Jan-Erik Lindström, Mölndal  ersättare  

 Birgitta Evans, Mölndal   ersättare  
      

 Valberedning 
 
 Rolf Claèsson, Mölndal   sammankallande 

 Vakant 

 Vakant        
    

PERSONAL 
 

 Jonas Andersson   Arkivchef, 100 %    

 Karl Bjernestad   Arkivassistent, 100%.   

 Arif Naqvi   Arkivassistent, 50% / 50% projektledare IFA 

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.facebook.com/foreningsarkivetsydvast/,  youtube.com/foreningsarkivet         

www.digitaltmuseum.se/owners/S-FSG     

 

 

 

 

mailto:foreninngsarkivet@molndal.se
http://www.foreningsarkivet-svg.se/
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 10 ordinarie möten. Sju av dessa genomfördes fysiskt och via Teams och tre 

var enbart fysiska. Måndagen 8/3 genomfördes årsmöten för 2020 och 2021. Platsen var Partille Kulturum. 23/1 hölls 

styrelse en planeringsdag på hembygdsgården Långåker, där vi diskuterade oss fram till det som kom att bli IFA, se nedan.  

Kommittén för Arkivens dag träffades sju gånger under året. Se mera nedan.  

MEDLEMSAVGIFTER 

Enligt beslut på årsmötet 2021:  
 
Bildningsorganisationer   550 kronor - 2 000 kronor 

Politiska organisationer   700 kronor - 3 000 kronor 

Fackliga organisationer   700 kronor - 3 000 kronor 

Ekonomiska organisationer   550 kronor - 2 000 kronor  

Övriga organisationer   300 kronor - 1 000 kronor 

Företag     enligt överenskommelse 

Organisationer som upphört    ingen avgift 
 
Det nedre beloppet är minimiavgift. Det var möjligt för medlemsorganisationer att betala en högre årsavgift.  

ANSLAG 
För verksamhetsåret 2021har Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland erhållit följande anslag: 
 
Västra Götalandsregionen  1     876 648 kronor  

Statens kulturråd 2         53 170 kronor   

Ale kommun           12 500 kronor  

Härryda kommun         25 000 kronor  

Kungälvs kommun                2 000 kronor  

Mölndals stad (Kulturarvsbidrag)   125 000 kronor   

Mölndals stad (Hyresbidrag)        100 000 kronor 

Partille kommun             15 000 kronor  

Öckerö kommun               6 500 kronor  

Summa:             1 215 818 kronor  

REPRESENTATION, KONFERENSER OCH UTBILDNINGAR 
 
Riksarkivet/Nationella Arkivutredningen 
Föreningsarkivet deltog  i en digital Arkivfrukost 23/4. Det hela var ett diskussionsmöte med utgångspunkt i 

remissvaren till  Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58). 

Mötet hölls med Zoom och en av de medverkande var riksarkivarien. 

 

 Arkivgruppen Väst  
 Arkivgruppen har hållit fyra möten under året, 4/2 (Skype, Värd: Älvsborg), 10/6 (Teams, Värd Bohuslän),  

 15/9 (Fysiskt, Värd Lidköping) och 11/11 (Fysiskt, Värd Sydvästra Götaland). Utöver detta har arkivcheferna mötts 

 via länk vid behov.   
 
 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 höstkonferensen och 1–2/12 i Örebro. Årets andra möten var digitala.  

 

 Svenska Arkivförbundet  

 Sedan årsmötet, 13/5 2019, sitter Kaisa Blank Nordmark i dess styrelse. Arkivförbundet är paraplyorganisationen för  

 de enskilda arkivinstitutionerna i Sverige. Deras årsmöte hölls digitalt 6/5 och Arkivet representerades då av 

 Jeanette Johansson.  Personalen deltog i föreningens höstkonferens 1–2/12. 

 
1 Den statliga Kultursamverkansmodellen. 443 240 kronor kom från VG-regionen och 443 408 kom från Svenska Kulturrådet.  
2 Statens kulturråd beslutade om två extra utbetalningar med anledning av Covid-19under 2021. Användandet av detta skall redovisas 

under år 2022. Föreningsarkivet kommer att använda pengarna till en satsning inom arkivpedagogiken som en del av del av vårt 

långsiktiga strategiska uppdrag.  
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 Arkivverksamma i Väst 

 Arkivchefen sitter i Verkställande Utskottet som träffades tio gånger under året (tre fysiska och sju via länk). Årsmötet  

  hölls digitalt 22/4. Föreningen lyckades trots Covid-19 att anordna två kulturvandringar i Göteborg och ett studiebesök 

 på Göteborgs Botaniska Trädgård.  
 

 Föreningen för Arkiv och Informationsförvaltning (FAI) 

 FAI är en riksomfattande förening för arkivinstitutioner och enskilda yrkespersoner. 3/9 anordnade man sitt årsmöte 

 och en minikonferens där Skatteverket och Sydarkivera berättade om strukturering av filkataloger respektive GDPR. 

 Naturligtvis var det digitalt. Personalen deltog och vid årsmötet representerade arkivchefen.  
 
 Västra Götalandsregionen 

 Digikult (Digitalt Kulturarv i Praktiken) anordnas av Förvaltningen för Kulturutveckling och Kulturnämnden med 

 flera. Årets upplaga var digital och anordnades 13/4–15/4. Personalen  deltog. 8–9/11 deltog personalen i  

 Kulturarvsforum under rubriken Kulturarv för framtiden. 
 
 Arkivpedagogiskt forum 

 Arkivpedagogiskt forum är ett sektorsövergripande nätverk för alla som arbetar med eller är intresserade av att arbeta 

kring arkivpedagogik. Deltagarna kommer från arkivinstitutioner som skiljer sig utifrån huvudman, uppdrag, storlek,  

 geografiskt område och innehåll men som vill få utbyta tankar, idéer och erfarenheter kring arkivpedagogik med varandra. 

 5/10 deltog personalen, samt Kaisa Blank Nordmark och Jeanette Johansson i nätverkets digitala höstkonferens.  
 
 Göteborgsarkiven 

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

          Gruppen har inte haft någon aktivitet under 2021.  
 
   

                                                      
          Årsmöte i pandemitider. Fr. v. mötesordförande Lars-Inge Stomberg,         Arif Naqvi på hembygdsgården Långåker i Kållered,  

             Jonas Andersson och Kaisa Blank Nordmark. Foto: Arif Naqvi                   planeringsdag inför utåtriktat satsning 2021-01-23. Foto: JA 

UPPTAGNINGSKOMMUNERNA  
 

 Ale Kommun 

 Vi har fortsatt vår samverkan med hembygdsrörelsen i kommunen. Jonas Andersson har dessutom varit ute 

 och inventerat arkivmaterial på plats, när det har varit möjligt med hänsyn till Covid-19. Exempel på leveranser från 

kommunen är Surte BK och Surte Swingers Squaredanceklubb.  
 
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.  22/11 

 hade Kaisa Blank Nordmark och Petra Karlsson ett möte med kommunen där vi tog viktiga steg i vårt fördjupade 

 samarbete. Härryda kommun avser att upprätta ett IOP (Idébundet offentligt partnerskap) med Arkivet i en nära 

 framtid. Exempel på leveranser från Härryda är Härryda Finska Förening  och Mitt Tak. Mitt Tak var en förening som 

 startades av SFI-studenter med stöd från sin lärare. Syftet var att hitta bra bostäder och att komma in i det svenska  

 samhället. Båda dessa föreningars arkiv levererades inom ramen för IFA, se nedan. Landvetter-Härryda Tennisklubb 1974 

 fick sitt arkiv förtecknat.  
 

http://nckultur.org/wp-content/uploads/2016/04/Modell-%C3%B6ver-arkivens-ut%C3%A5triktade-arbete-1.jpg


 

5 

 

 Kungälvs Kommun 

 Under året gjorde vi en medveten satsning på att förteckna föreningar med verksamhet kring Torsby och Harestad där 

 vi har arbetat upp ett stort kontaktnät genom åren. I förhållande till kommunen har vi ambitionen att, precis som i 

 fallet med Härryda, teckna ett IOP. Inför Kungälvs firande av sitt 50-årsjubileum år 2022 kommer Sydvästra Götaland 

 att medverka i samarbete med Bohusläns Föreningsarkiv, vilket känns spännande!  Kungälvs Demensförening och 

 Ytterby Hemträdgårdsförening levererades. Två av de förtecknade arkiven var Torsby Diskussionsklubb och  Lycke Avd. 

 av Bondeförbundet.   

  

 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. Fredagen 17/9 gjorde styrelse och personal ett studiebesök 

 hos Stadsarkivet för att lära oss mer om deras nya E-arkivslösning. Exempel på arkivleveranser under året 

 är Balltorps FF och Mölndalskören Opus 2. Förtecknat har vi bland annat Gränslös Teater och IF Celtic 3 

 Se mera nedan.  

 

                        
             En artikel baserat på ett arkivfynd och historien om fotografen Caroline 
             Gaudard, publicerad i Mölndals-Posten 2021-08-26  

 

  

 

 
3 En föregångare till Fässbergs IF.  
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 Partille Kommun 

 År 2021 fick vi äntligen möjlighet att fira Arkivens dag i Jonsered. Det blev ett lyckat exempel på ett gott 

 samarbete mellan Arkivet, kommunen och det lokala föreningslivet. En annan spännande sak som påbörjades 

 under hösten 2021 var en fördjupad samverkan med Studieförbundet Göteborgsregionen Sydost 4rörande arkivpolicy. 

 Kommunarkiven upprättar ju dokumenthanteringsplaner för sina nämnder och förvaltningar, men föreningsarkiven 

 har ju inte samma mandat. Därför var det extra roligt att organisationen själv kontaktade oss för att påbörja en sådan 

 resa. Arbetet fortsätter under år 2022 och om detta slår väl ut, skulle man kunna göra det i de stora föreningarna. 

 Exempel på levererade arkiv under året är Jonsereds IF och Partille FN-förening. Förtecknat blev Partille folkdanslag. 

 Mer om Arkivens dag, se nedan.  
 
 Öckerö Kommun 

 Under året har det varit fokus på frikyrkorörelsen och hembygdsrörelsen. Arkivchefen gjorde bland annat ett besök 

 hos Nimbuskyrkan och vi har fått leveranser från Equmeniakyrkan Björkö. Vi har inlett ett spännande samarbete 

 med Föreningen Kusttraditioner, vilket resulterade i flera nya arkivbildare till Föreningsarkivet. Det var många 

 arkivbildare med anknytning till fisket och sjöfarten. Detta var trevligt för arkivchefen som började sin bana hos 

 oss, år 2001, med att driva ett projekt där vi skulle identifiera var fiskets organisationer hade sitt arkivmaterial. 

 Det här kändes som frukten av många års arbete. I år tog vi emot 40 leveranser från Öckerö och det är första gången 

 det sker. Exempel på levererade arkiv är GG 127 Beiron av Hönö Klova och Bohuslänska Missionsföreningen på Björkö.  

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 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.  

 

 Arkivgruppen Väst – LSU 

2020-10-23 fastställde Kulturnämnden Långsiktiga Strategiska Uppdrag till de styrelserna för de fyra regionala 

föreningsarkiven under perioden 2021–2022.  Vissa delar i uppdraget skall utföras gemensamt inom ramen för  

Arkivgruppen Väst och vissa delar av uppdraget är specifika för respektive arkiv. Verksamhetsplaner och 

verksamhetsberättelser kommer att utformas utifrån uppdraget. Något vi skall göra gemensamt är att samverka 

kring digitalisering och arkivpedagogik. 

 

Digitalisering 

Måndagen 25/1 deltog arkivcheferna från Sydvästra Götaland, Bohuslän och Älvborgsarkivet tillsammans med 

några kollegor i Zoommöte med Enskilda E-Arkivet. Det är ett e-arkivs projekt som drivs av Arkiv Sörmland, 

Arkiv Gävleborg, Folkrörelsearkivet i Uppsala län och Västernorrlands föreningsarkiv. De berättade om starten för 

tre år sedan, hur man gått tillväga, och sökt bidrag etc. De använder open source programvaran Atom för  

arkivredovisningen och Archivematica för arkiveringen. Vid gruppens möte 15/9 bröt vi ned och problematiserade 

Digitaliseringen och vad den kunde för med sig. Slutsatserna sammanfattades i ett dokument:  

Digitalisering – möjligheter och utmaningar, som arkivchefen vid Skaraborgs föreningsarkiv, ställt samman till mötet  

11/11. Vid detta möte konstaterade gruppen att vi behöver ett kunskapslyft och gav Skaraborgs föreningsarkiv uppdrag  

att anordna en konferens om digitalisering och digitalt långtidsbevarande 15/3 2022.  

 

Arkivpedagogiken 

Vid mötet 15/9 lyfte  Bohusläns föreningsarkiv frågan om samanvändande av våra extra statliga medel för år 2021. 

Bohuslän ansåg att dessa medel vore lämpliga att använda till en gemensam satsning inom arkiv/kulturarvspedagogik. 

Jonas Andersson och Kaisa Blank Nordmark fick uppdraget att ta fram ett underlag till en förstudie. Vid mötet 11/11 

ställde sig alla fyra regionala föreningsarkiv bakom denna förstudie. Arkivcheferna för Bohuslän, Sydvästra Götaland och 

Älvsborgsarkivet fick uppdraget att ta fram förslag på aktiviteter för våren 2022. Det blir en kombination av  

studiebesök och andra typen av möten. Gruppen kommer att dela uppståndna kostnader mellan oss och utifrån kunskapen 

vi får med oss, skall vi sedan besluta hur vi går vidare.  

 
4 Omfattar kommunerna Alingsås, Lerum, Mölndal och Partille.  
5 Lagen om föredelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:1919) och Förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet    
 (2010:2012). 

https://www.vgregion.se/kultur/kulturverksamheter-med-uppdrag-fran-kulturnamnden/langsiktiga-uppdrag/
https://enskildaarkivet.se/
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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. Vi hoppas på ett gott samarbete även framöver.  
   
 
 ABM6 - samverkan - praktiken 

 SAMM (Samverkan arkiv och muséer i Mölndal) har träffats två gånger. 10/3 via Teams och 27/10 hos Mölndals stadsmuseum. 

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. 6/12 hölls ett 

nytt möte med tidningen och vi beslutade att gå vidare med samarbetet. Vi har fortsatt att diskutera digitalisering och 

dokumentationsfrågor.  
   
 Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA) 

 Föreningen fungerar som ett nätverk för  arkivchefer för regionala föreningsarkiv. Man har haft löpande medlemsmöten 

 via Teams. Årsmötet var även det digitalt och hölls 12/3. Under året har man haft ett möte med Digisam 726/2 och med 

 Riksarkivet rörande hur de ser på Nationella Arkivdatabasen och dess utvecklings. Arkivchefen har utsetts till ansvarig 

 för översynen av riksorganisationer hos de regionala föreningsarkiven, han är även revisor i föreningen,  
 
 Mölndals stadsmuseum/Kultur-och fritidsförvaltningen 

 Med Mölndals Stadsmuseum, vår närmaste granne, har vi en kontinuerlig samverkan i diverse olika projekt, se mera nedan. 
 

  

             
                                  Delar av nätverket Odla i Åby fick besök av Arif Naqvi inom ramen för IFA. Foto: Arif Naqvi  

 

 Hembygdsrörelsen/Bygdegårdsrörelsen  - inventering och digitaliseringsfrågor  

 Under året har vi haft en dialog med Lars-Inge Stomberg från Hembygd Väst.  Det är en samarbetsorganisation för 

hembygdsförbunden i Västra Götaland (Bohusläns Hembygdsförbund, Dalslands Fornminnes- och Hembygdsförbund, 

Göteborgs Hembygdsförbund  och Västergötlands Hembygdsförbund). Organisationen representerar ca 80 000 enskilda 

medlemmar fördelat på ca 400 föreningar i regionen. Inom Hembygd Väst har man tillsatt en arbetsgrupp med fokus på 
tillgängliggörande och  digitalisering. Denna ville undersöka intresset kring fördjupat samarbete mellan organisationen och  

 de regionala föreningsarkiven. Förslaget var att fokusera på frågor om tillgängliggörande och strukturerande av information 

 om samlingarna. Hembygd Väst förbereder en enkät som skall ut gå ut till medlemsorganisationerna. Syftet är att 

kartlägga teknisk mognad, behov och intresse ute i regionen. Stomberg, som sitter i gruppen, deltog i Arkivgruppen Västs 

möte 10/6. Vi hade ett gott samtal, men kunde konstatera att vi behöver arbeta lite mer på varsitt håll, men det känns bra att 

trösklarna blivit så låga mellan hembygdsrörelsen och föreningsarkiven.  
 

 
6 Arkiv, bibliotek och museer. 
7 Digisam är en plattform med 22 statliga kulturarvsaktörer tillsammans hjälps åt att digitalisera kulturarvet. Ledande i digitaliseringsarbetet i Sverige.  
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 Studieförbunden           
 ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och Studiefrämjandet finns representerade som medlemsorganisationer hos oss. 

 Studiecirkeln om SOAB fick en hösttermin, men vår andra löpande studiecirkel, Studiecirkeln om Papyrus, valde att 

 avsluta sin verksamhet. Vi driver våra cirklar hos Studieförbundet Vuxenskolan och vi samverkar även kring 

kulturarrangemang. 
 
 Grundskola och gymnasium 

 Sådan verksamhet har legat nere på grund av Covid-19.  

ARKIVETS BESTÅND OCH UTNYTTJANDE 
 
 Leveranser 

 Under året har vi tagit emot 112 arkivleveranser. År 2020 hade vi 52 leveranser.  

Hyllmeter pappershandlingar:  17,3 (15,81) 

 Gigabytes data:      2,2   (4,063) 
 
 Statistik: 

 Nya arkivbildare    61 (24, 2020) 

 Tilläggsleveranser    51 (28, 2021) 
 
 Kommunvis: 

 Ale:    5 (5) 

 Borås:  3 (0)  

 Distrikt8:   4 (1) 

 Göteborg:  2 (0)  

 Härryda:   11 (3) 

 Kalmar;  1 (0) 

 Kungälv:   2 (2) 

 Mölndal:   38 (34) 

 Partille:   3 (4) 

 Riks:    2 (2) 

 Stenungssund:  0 (1) 

 Tjörn:  1(0) 

 Öckerö:   40 (0)  
 
 Förteckningsarbetet  

 Under år 2021 har 239 arkiv färdigställts. År 2020 var siffran 9. 2021 låg fokus på mindre arkivbildare.   

 De förtecknade arkiven fördelat på kommuner: 

  

 Ale:    1 (1) 

 Distrikt:   0 (2)  

 Härryda:   1 (1) 

 Kungälv:   13 (2) 

 Mölndal:   7 (4) 

 Partille:   1 (0) 

 Riks:    0 (2)  

 Tjörn:   0 (0)  

 Öckerö:   0 (0)  

  
 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, 1311 arkivbildare. Det motsvarar  

1866,86  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. 
 
  

 
8 Organisationer med upptagningsområde i helt län/region, del av region eller minst två kommuner. 
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 Arbetsgrupp för E-arkivering 

 Arbetsgruppen har under året bestått av Karl Bjernestad och Arif Naqvi. 30/6 hade gruppen och arkivchefen ett digitalt  

 möte med  Göteborgs föreningsarkiv. På agendan stod redovisning, bevarande och säkerhetsfrågor. Tanken är att  

 samverkan skall fortsätta.  Vi tar emot digitala leveranser och har bra backuprutiner på plats. Tanken är att vårt arbetet  

 skall bli mer fokuserat och strukturerat under år 2022, men för att få till en e-arkivslösning, behöver vi Arkivgruppen Väst 

 och andra starka partners.    

 

 Forskning och research i urval 

          Under året har vi tagit fram 311 volymer. Här följer ett urval av den forskning som bedrivits under året.  
 

 Vi har haft en forskare här som ville forska kring sin fastighet i Bollebygds kommun. Uppgifterna sökte hen 

 i arkivet från AB Papyrus som ägde skogsfastigheter och bostäder på flera ställen i Västergötland och Halland.  

 

 En doktorand från Ekonomisk Historia vid Göteborgs Universitet skrev på en avhandling om administration och 

 personalhantering hos företaget SOAB. 

 

 Vi hade två forskare som forskade om bandy respektive fotboll. Den förstnämnde forskade om Mölndals Bandy 

 med föregångare på uppdrag av denna förening. Den andre är journalist och skriver regelbundet i Göteborgs-Posten 

 och är dessutom mycket aktiv i Sveriges Fotobollshistorikers och Statistikers Förening. Med hjälp av arkivmaterial 

 från Fässberg kunde han nu besvara en gåta rörande identitet på en tidig ledare och spelare i Fässbergs IF. Det blev 

 nog en lite sensation i de kretsarna efter detta fynd. 

 

 Mölndals stad och Mölndals stadsmuseum har bedrivit research i samband med uppmärksammandet av 

kommunsammanslagningen 1971, det kommande 100-årsjubileet, samt museet till sin nya utställning Livet är 

 en Fest.  

 

 Två slutliga exempel är Fotö Samhällsförening som ville ha hjälp med att ta fram protokollet från grundandet, samt 

 därefter transkriberingshjälp, när det visade sig att dåvarande sekreterare inte kunde titulera sig kalligraf precis…  

 Från samma kommun kommer Öckerö Arbetarkommun som bildat en arbetsgrupp för en ny historik. De inledde 

 sitt arbete med ett studiebesök hos oss, se foto nedan.  

  
 Besökare – fysiska och virtuella (t o m 2021-12-31) 

Föreningsarkivets i Sydvästra Götaland har under år 2021 besökts av 178 personer.  Siffran inkluderar forskare och 

studiebesök. 
 
foreningsarkivet-svg.se  

Antal besökare: 1911 (dator 981; mobil 855; 75 padda). Antal sidvisningar: 6317. Ingen statistik för 2020.  

Youtube  

905 visningar/114 timmar (560/63 timmar år 2020) 

Facebook  Följare:  128 (112, 2020), ”Likes”10 125 (114, 2020), Inlägg  73  (45, 2020).  328 besökare, räckvidd 4203.  

Vi är även aktiva i olika forum på FB där man diskuterar sådant som hembygd. Se mer under Arkivens dag.  
 
Digitalt museum/Primus och Arkiv Digital  

Sedan 13/10 2017 finns vi på Digitalt museum. Vi har under år 2021 haft 28 521 unika visningar (2020, 17 275). 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.   

Vi har i dagsläget 3586 titlar registrerade.  

 
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. Vi ser fram emot att kunna sammanföra vår verksamhet i ett Arkivcentrum nere på 

Forsåkersområdet, men år 2021 togs inga konkreta steg vidare i den riktningen.  

 
10 Likes för sidan,  inte enskilda inlägg 

http://blog.arkivdigital.se/nyheter-2/personregister-for-anstallda-vid-pappersbruket-papyrus/
http://foreningsarkivet-svg.se/referensbiblioteket/
https://arkivet.librarika.com/
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UTÅTRIKTAD VERKSAMHET/AKRIVPEDAGOGIK – I URVAL  11 

 
Arkivens dag 

Dagen anordnades 13/11 2021 under temat ”Röster i arkiven” i Jonsereds IF:s lokaler.  Föreningsarkivet i Sydvästra  

Götaland återupptog planeringen av evenemanget med de ovannämnda organisationerna. Projektledare var Arif Naqvi i 

samverkan med Kommittén för Arkivens dag och den större planeringsgruppen bestående av de deltagande 

organisationerna. Vi tog även beslutet att våga oss på att livesända det hela via vår Youtubekanal och bildade därför 

en speciell arbetsgrupp för detta.  Vi använde även en del av den extra utbetalning av statliga medel för att uppgradera 

vår tekniska utrustning. Där livesände vi och publicerade föredragen och därtill hade vi digitala vi alla utställningar.  

Vi hade  63 besökare under dagen, men betydligt fler har besökt oss i efterhand via Youtube; se ovan. För mer information 

går det  bra att beställa dem 18-sidiga rapporten.  Det hela samarrangerades Arkivet,  Jonsereds Hembygdsförening, Ett hem i 

Jonsered, Jonsereds IF, Partille kommun och Östhjälpen. Den interna planeringsgruppen, Kommittén för Arkivens dag, 

utgjordes av Kaisa Blank Nordmark, Mats Frisell, Nina Hellqvist, Jeanette Johansson, Arif Naqvi och Jonas Andersson.  
 
Jul i Kvarnbyn 

Anordnades 27–28/11. Arkivet bidrag med bildspelet Ja se det snöar som visades i lokalen Lorry i gamla stadshuset 

i Mölndal.  
 
Utställningar och publiceringar 

Under 2021 fortsatte 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 nio artiklar under året och dessa skrevs av personalen, se exempel ovan. Alla parter var nöjda med konceptet som 

kommer att  fortsätta under år 2022. Vi har även bidragit med arkivmaterial till Mölndals stadsmuseum nya utställning 

Livet är en fest som invigdes år 2022.  Se även ovan, Arkivens dag.  
 
Samtidsdokumentaion 

Vårt arbete med dokumentationen av Covid-19 och föreningslivet fortsatte in på år 2021. Insamlingen är nu avslutad. 

Sjutton organisationer har svarat, varav sex nya under år 2021. Projektet finns presenterat i Svenska Arkivförbundets 

nyhetsbrev i mars 2021.  

 

IFA – Inkludera fler i arkiven  

1/3 2021 Arkivet inledde Arkivet ett ett-års projekt för att nå ut till invandrarföreningar i våraupptaggningskommuner. 

Projektet finansierades med hjälp av medel från ett arv. Utgångspunkten var ett behovet att åtgärda bristen på arkivmaterial  

från invandrarföreningar. Målet var att fördubbla antalet arkiv från invandrarföreningar (från 5 till 10), samt att skapa tillit  

och dialog med föreningar som vi tidigare haft mindre kontakt med. Vi behövde lära oss om mer om dem och identifiera 

hinder för att lämna in arkiv och medlemskap hos oss. Projektansvarig var Arif Naqvi som arbetade med detta på 50%.  

En stor del av arbetet har bestått i att hitta föreningarna. Kommuner och studieförbund har endast haft en sporadisk   

kontakt med dessa föreningar. En annan del av arbete har varit att dokumentera föreningar där flera var avvecklade utan  

att spara arkiv eller är aktiva, men inte redo att bli medlem eller lämna in arkivmaterial ännu. Vid årets slut har vi nått målet 

med 5 nya arkivbildare. Projektet har skickat utskick till 230 föreningar, bildade för eller av invandrade 

I början av november skrevs en första utvärdering och rapport till styrelsen. Där landade man i ett beslut om att Arkivet 

skall se över sina stadgar med anledning av våra slutsatser. Projektet slutförs och utvärderas under år 2022.  
 

Kultur i Vården  

Ingen sådan verksamhet har kunnat bedrivas under år 2021 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 2021. Vi har en arbetsgrupp Vi har under året fortsatt att testa 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 

  exempel kan ni se följande länk. Arkivgruppen Väst har vi under året arbetat med att gemensamt försöka  
 

Studiebesök/Uppsökande verksamhet  

Vi tog endast emot ett organiserat studiebesök under år 2021, det var det ovannämnda besöket från  Öckerö.  

 

 

 

 
11 Se även avsnitten om de olika kommunerna. Där behandlas även inventeringsarbetet.  

https://www.youtube.com/channel/UCYpS8qcp2pF3wLVuzvGXL2A
https://conifer.rhizome.org/DJMolotov/arkivportalen/http:/www3.arkivportalen.nu/
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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, 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 2021 betalade fonden ut  

20 690 kronor, varav huvuddelen användes i anslutning till Arkivens dag.  Fonden har under året haft en inkomst i form  

av en ränta på 1700,51 kronor.  
   

Slutord 
 

N 

u har det blivit dags att summera året som gått Under över alla under så har vi 

 

Temat för  

Arkivens dag var 

Röster i arkivet, en riktigt lyckad tillställning i Jonsered med ett otroligt engagemang av deltagande föreningar. 

 

Västra Götalands Regionen spelar en stor och viktig roll i vår verksamhet. Vilka är vi till för är en fråga styrelsen ofta ställer 

sig. 

Inkludera fler i arkiven, IFA, var en start för att nå grupper som saknas i våra arkiv. Vi har identifierat 234 

invandrarföreningar och varit i kontakt med 29 av dessa. 
 

Nya uppdrag från VGR och styrelsen, besök av forskare och föreningar gör att det ständigt pågår aktiviteter på kontoret 

Ytterst ansvariga är styrelsen, vars medlemmar arbetar idogt och ideellt med ett engagemang av sällan skådat slag. 

Allt från dinosaurier till mormor - från baktid till framtid är ett program som gjorts av Bohusläns museum och vi har 

inspirerats och kommer att arbeta fram en modell för arkivpedagogik 
 

Tack till er 

Alla som stöttar vårt arkiv, VGR och upptagningskommunerna för ert stöd. 

Gemensamt tar vi nya tag 2022 
 

Partille 2021-03-22 

 

Kaisa Blank Nordmark 

Ordförande  

 

 

Kaisa Blank Nordmark Mats Frisell  Petra Karlsson 

 

 

 

Katarina Hellkvist  Bo Ridderbjelke  
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BOKSLUT 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 



 

13 

 

 
 

KOMMENTARER TILL BOKSLUT 2021 
 
Av de bilagda räkenskapshandlingarna framgår att resultatet för 2021 blev ett överskott på 1 329 177 kr. Förslaget från 

styrelsen är att årets överskott överförs i ny räkning, vilket innebär att Eget kapital visar 1 664 720 kr.    

 

RESULTATRÄKNING 

 

INTÄKTER 

Medlemsavgifter 

125 organisationer har betalat 55 150 kr i medlemsavgifter för år 2021 (139 organisationer 65 900 kr). Antalet betalande 

organisationer har således minskat med 14 medlemmar.   

 

Bidrag från Västra Götalandsregionen 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 2021  878 648 kr. Ett tilläggsbidrag för att stödja verksamheten under 

pandemin har erhållits om 51 850 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 66 000 kr, se Not 8. 
 
Övriga anslag, bidrag mm. 

Styrelsen har under året utnyttjat 20 690 kr från John Lennart Jakobssons minnesfond i enlighet med stämmobeslut 

på årsstämman år 2016. 
 
Mölndals Kvarnby har erlagt  en depositionsavgift för sitt material om 25 000 kr. 
 
En anställd är beviljad lönebidrag samt bidrag till personligt biträde från AMS. Under 2021 har det resulterat i lönebidrag om 

177 784 kr och stöd till personligt biträde om 33 600 kr. 
 
Arvet efter Claes J Meurling är nu slutligt utbetalt och gav ett netto om 1 566 075 kr. 

 

KOSTNADER 

Lokalkostnader 

Hyreskostnaderna uppgår till 218 880  kr.   
 
Verksamhetskostnader 

Total kostnad 110 632 kr, varav kostnader för Digitaliseringsprojektet är 13 293 kr, Inkludera Fler i Arkiven har kostnader om 

7 169 kr, kostnaderna om 20 690 kr för verksamhet enligt John Lennart Jakobssons minnesfond  

samt nyttjade medel av Covid-bidraget från regionen om 51 850 kr 
 
Övriga kostnader 

Kostnaden för underhåll och reparation av inventarier uppgår till 2 723 kr. 

 

Personalkostnader 

Bruttolöner 891 865 kr (723 703kr) ökningen beror främst på en utökad tjänst i samband med projektet Inkludera Fler i 

Arkivet (IFA).  
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BALANSRÄKNING 

Inventarier 

En kopiator inköpt 2010 för 10 000 kr och en dator inköpt 2011 för 7 454 kr. En avfuktare inköpt för 38 500 kr  

och två datorer inköpta för 14 288 kr år 2017. Alla inventarier är fullt avskrivna. 

 

Kortfristiga fordringar 

Saldo på skattekontot 999 kr  

 

Eget kapital 

Styrelsen föreslår att årets underskott 1 329 177 kr överföres i löpande räkning. Eget kapital redovisas därefter till 1 664 720 

kr. 

 

Mölndal den 22 mars 2022 

 

Styrelsen  

 

      
                                                              

 
 

 

 
 

 

 

På besök hos Lindome 

Hembygdsgille 2021-10-27. 
 
Den blivande 
Arkivkommittén förstärkt 

med Arkivhund… man skall 
komma igång, så snart den 
stora torpinventeringen blir 
klar… 

 

Ari      Fotograf Jonas Andersson 

 
 
 
Vetgiriga bohuslänningar från 

Öckerö socken på besök 
2021-06-15 

Foto:   
 Foto  Jonas Andersson 
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RESULTATRÄKNING ÅR 2021   
    

     2021-01-01 -  2020-01-01 - 
INTÄKTER    2021-12-31  2020-12-31 
Medlemsavgifter    55 150  65 900 
Lönebidrag, utvecklingsstöd  211 384  186 011 
Bidrag från VG-regionen    876 648  855 720 
Anslag, bidrag från Mölndals stad Not 7 225 000  225 000 
Anslag, bidrag från övr. kommuner Not 8 66 000  73 500 
Övriga bidrag   Not 9 76 850  0 
Övriga intäkter    5 719  10 237 
John Lennart Jakobssons minnesfond Not 4 20 690  0 

Claes J Meurlings arv  Not 5 1 566 075  29 107 
Summa intäkter    3 103 515  1 445 475 
        

KOSTNADER       

Hyreskostnader   Not 10 218 880  214 800 
Verksamhetskostnader  Not 4 , 5 110 632  66 957 
Övriga kostnader   Not 11 129 632  112 654 
Personalkostnader  Not 12 1 307 494  1 036 728 
Summa kostnader   1 766 638  1 431 139 
        

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR  1 336 877  14 336 
Avskrivningar    7 700  7 700 
        

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR  1 329 177  6 636 
        

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER    

Ränteintäkter    0  67 
Räntekostnader    0  0 
        

ÅRETS REDOVISADE RESULTAT  1 329 177  6 703 
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BALANSRÄKNING  ÅR 2021   
    

TILLGÅNGAR    2021-12-31  2020-12-31 
Anläggningstillgångar  Not 1    

Inventarier    70 242,00  70 242,00 
Ack. Avskrivningar   -70 242,00  -62 542,00 
Summa Anläggningstillgångar  0,00  7 700,00 
        

Omsättningstillgångar      

Kortfristiga fordringar   999,00  2 062,00 
Andelar     1,00  1,00 
Förutbetalda kostnader      

  och upplupna intäkter  Not 2 50 797,54  85 530,00 
Kassa och bank   Not 3,4 2 404 076,07  1 643 703,08 
        

Summa Omsättningstillgångar  2 455 873,61  1 731 296,08 
        

SUMMA TILLGÅNGAR   2 455 873,61  1 738 996,08 
        

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

        

EGET KAPITAL       

Balanserade vinst/förlust   335543,04  328 839,73 
Årets resultat    1329177,39  6703,31 
        

SUMMA EGET KAPITAL   1 664 720,43  335 543,04 
        

SKULDER       

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder    6 112,00  -871,00 
Avräkning Skatteverket   57 081,00  31 725,00 
John-Lennart Jakobssons Minnesfond Not 4 523399,78  542389,27 
Claes -J Meurlings fond  Not 5 0  683179,34 
Förutbetalda intäkter och      

  upplupna kostnader  Not 6 204 560,40  147 030,43 
        

        

SUMMA SKULDER    791 153,18  1 403 453,04 
        

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 455 873,61  1 738 996,08 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR      

     2021  2020 
Not 1 Inventarier      

Ingående balans    70242  70242 
Inköpt      0  0 
Utgående balans    70242  70242 
        

IB Avskrivningar    -62542  -54842 
Årets avskrivningar Avfuktare  -7700  -7700 
  Dator   0  0 
UB avskrivningar    -70242  -62542 
        

Utgående saldo    0  7700 
        

Not 2 Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter   

Hyra första kvartalet nästa år  0,00  52 020,00 
Visual arkiv     4 747,00  7 750,00 
Binero/ hemsidan    2 670,00  2 628,00 
Hogia      6 338,00  5 800,00 
Lönebidrag december   20 662,00  16 469,00 
Siemens hyra skrivare   863,00  863,00 
Ortstidningar i väst   5 000,00  0,00 
Justering lön December   10 517,54   

Summa     50 797,54  85 530,00 
        

Not 3 Kassa och Bank      

Kassa     3 000,00  3 000,00 
Bank     1 832 539,29  1 073 866,81 
SBAB, John-Lennart Jakobssons Minnesfond 568 536,78  566 836,27 
Summa      2 404 076,07  1 643 703,08 
        

Not 4 John Lennart Jakobssons Minnesfond    

Ränta     1 701  1 695 
Använt enligt ändamål   0  0 
Summa     1 701  1 695 
        

Not 5 Claes J Meurlings Arv     

Dellikvid     872 563  712 286 
Till resultatet    -1 555 742  -29 107 
Summa     -683 179  683 179 

         
Not 6  Förutbetalda intäkter, upplupna kostnader   

Upplupna semesterlöner   95 237,10  71 026,20 
Sociala avgifter uppl. Semesterlöner  29 923,50  22 316,23 
Löneskatt pensionskostnader  3 955,00  2 063,00 
Förutbetalda intäkter   75 444,80  51 625,00 
     204 560,40  147 030,43 
        

Not 7 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 8  Anslag övriga kommuner     

Härryda     25 000,00  25 000,00 
Ale     12 500,00  25 000,00 
Partille     20 000,00  15 000,00 
Kungälv     2 000,00  2 000,00 
Öckerö     6 500,00  6 500,00 
Summa     66 000,00  73 500,00 
        

Not 9 Övriga bidrag      

VG Region riktat bidrag Covid-19  51 850,20  0,00 
Mölndal Kvarnby depositionsavgift  25 000,00  0,00 
Summa     76 850,20  0,00 
        

Not 10 Lokalkostnader      

Hyreskostnader    208 080,00  204 000,00 
Hyra Arkivdepå    10 800,00  10 800,00 
Summa     218 880,00  214 800,00 
        

Not 11  Övriga kostnader      

Förbrukningsmaterial   6366,17  4964,34 
Underhåll inventarier   2 722,50  3 285,00 
Licenser, serviceavtal mm   31 788,50  31 337,00 
PR     0,00  8 235,00 
Hemsida    2789,25  2860,75 
Representation och gåvor   0,00  900,00 
Administrationskostnader   1396  1420,3 
Trycksaker    0,00  3 922,00 
Telefon     14 478,00  5 311,00 
Porto     1 324,00  1 826,00 
Försäkringar    5112,00  5104,00 
Förvaltningskostnader   8 893,66  5 162,45 
Representation, internt   3622,00  500,00 
Årsmöteskostnader   2612,20  750,00 
Kurs och konferensavgifter   0,00  0,00 
IT-tjänster Mölndals stad   40158,00  27289,00 
Diverse tjänster    4570,00  3898,00 
Medlemsavgifter    3800,00  3750,00 
Övriga kostnader    0,00  2138,80 
Summa     129632,28  112653,64 
        

Not 12 Personalkostnader      

Löner     891865,48  723703,24 
Förändring semesterlöneskuld  21696,36  3237,30 
Bilersättning egen bil   1054,30  855,70 
Arbetsgivaravgifter   284531,00  227701,00 
Arbetsgivaravgifter semesterlöneskuld  7607,27  1016,96 
ITP, TGL Fora mm    87446,15  62672,00 
Sjuk- och hälsovård   8348,00  6770,00 
Utbildning    4945,10  7566,00 
Övriga personalkostnader   0,00  3205,80 
Summa     1307493,66  1036728,00 
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STIFTELSEN JOHN L BÖRJESSONS DONATIONSFOND   

         

BALANSRÄKNING        

     2021-12-31   2020-12-31 
TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar   0,00   0,00 
         

Omsättningstillgångar       

Fonder , aktuellt innehav   33 489,46   33 783,40 
         

Summa Omsättningstillgångar 33 489,46   33 783,40 
         

SUMMA TILLGÅNGAR   33 489,46   33 783,40 
         

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

         

EGET KAPITAL        

Balanserade vinst/förlust   33 783,40   33 191,00 
Årets resultat    -293,94   592,40 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  33 489,46   33 783,40 
         

RESULTATRÄKNING        

     2021   2020 
INTÄKTER        

Värdeförändring    -185,26   705,08 
         

SUMMA INTÄKTER   -185,26   705,08 
         

KOSTNADER    108,68   112,68 
         

ÅRETS RESULTAT    -293,94   592,40 
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STIFTELSEN JOHN L Jakobssons Minnesfond    

         

BALANSRÄKNING        

     2021-12-31   2020-12-31 
TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar   0,00   0,00 
         

Omsättningstillgångar       

Bankkonto SBAB    568 536,78   566 836,27 
         

Summa Omsättningstillgångar  568 536,78   566 836,27 
         

SUMMA TILLGÅNGAR   568 536,78   566 836,27 
         

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

         

Eget kapital        

Balanserade vinst/förlust   542 389,27   540 693,85 
Årets resultat    -18 989,49   1 695,42 
Summa Eget Kapital   523 399,78   542 389,27 
         

Kortfristiga skulder       

Skuld till föreningsarkivet   45 137,00   24 447,00 
Summa Kortfristiga skulder   45 137,00   24 447,00 
         

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 568 536,78   566 836,27 
         

RESULTATRÄKNING        

     2021   2020 
INTÄKTER        

Ränta     1 700,51   1 695,42 
         

SUMMA INTÄKTER   1 700,51   1 695,42 
         

KOSTNADER    20 690,00   0,00 
         

ÅRETS RESULTAT    -18 989,49   1 695,42 
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Styrelsens förslag nr 1 
angående hanterandet av redovisat resultat 2021 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att årets överskott överförs i ny räkning, vilket innebär att Eget kapital visar 1 664 720 kr.    
 

 

                                                                         
 

 

 

 

 
 
 

 
               
 
 

 
 
 
 

 

David Amthin, Martina Pettersson och 

Nicklas Ericsson sjöng och berättade 
om Partille på Arkivens dag.  

 

Foto:   Foto: Arif Naqvi  

 

Personalen och SOAB-cirkeln på 
kick-off hos en av cirkel deltagarna 
2021-09-16 
 

Foto: Arif Naqvi 
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Styrelsens förslag nr 2 
angående medlemsavgift 2023. 

  

 

 

Medlemsavgiften för 2023 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 möjligt för medlemsorganisationer att betala en högre  

avgift än det högre beloppet.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet, 

 

att medlemsavgiften skall fastställas enligt ovanstående förslag för år 2023 

 

 

Medlemsavgiften är för 2022 (beslutad 2021-03-08)  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 verksamhetsplan för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 2022–2023 

 

 Förslag i enlighet med bilaga 1. 

 

 Styrelsen föreslår årsmötet, 

 

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

 Sydvästra Götaland.  

 

 

 

 

                                                  
                                                         På besök hos Föreningen Kusttraditioner på Fiskemuseet Hönö 
                       som de driver. I bakgrunden diverse arkivbildare inför kommande 
                       leverans. Foto: Jonas Andersson 

      

 

 

 
 

http://www.fiskemuseet.se/
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Bilaga 1  
 

                                                                             
 

UTVECKLINGS – OCH VERKSAMHETSPLAN 2022/2023 
 

Vid sitt möte 2020-10-23 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).  
 

file://///mk.se/Data/Gemensam/Föreningsarkivet/Föreningsarkivet/A%20%20Handlingar%20rörande%20möten/Årsmöten/2021/Utkast/Förslag%20till%20Utveckling%20-%20och%20verksamhetsplan%202021%202022%20rekti.docx%23_Nyttja_tekniken
file://///mk.se/Data/Gemensam/Föreningsarkivet/Föreningsarkivet/A%20%20Handlingar%20rörande%20möten/Årsmöten/2021/Utkast/Förslag%20till%20Utveckling%20-%20och%20verksamhetsplan%202021%202022%20rekti.docx%23_Nyttja_tekniken
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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 mer närvarande i våra 

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 viljeförklaring12 med utgångspunkt i 

Diskrimineringslagen. Dokumentet beskriver hur arbetsgruppen ska arbeta och 

hur vi som organisation bemöter andra.  

 

12
 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 arkivpedagogiken.  

Indikatorer 

o Redovisa på vilket sätt verksamheten har ökat, breddat och fördjupat deltagandet 

o Redovisa resultat av samverkan inom Arkivgruppen Väst  

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 Mats Frisell  Petra Karlsson 

 

 

 

Katarina Hellkvist  Bo Ridderbjelke  
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Styrelsens förslag nr 4  
angående budget för år 2022 

 

Förslag i enlighet med separat bilaga.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet, 

 

att godkänna förslag till budget för år 2022 

 

          

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

Styrelsens förslag nr 5  
angående förändrade stadgar 

 

Förslag i enlighet med separat bilaga.  

 

Styrelsen föreslår årsmötet, 

 

att godkänna förslag till förändrade stadgar för Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


