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FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND [FA]
Verksamhetsberättelse för år 2016
Styrelsen vill härmed avge följande berättelse.
Styrelsen
Styrelsen, som består av 11 ordinarie ledamöter med en mandatperiod om två år, har
under året haft följande sammansättning:
Vald
Torgny Larsson, ordförande
2015
Anna Ketola, vice ordförande, Skånes Arkivförbund
2015
Yvonne Bergman, kassör, ArkivCentrum Örebro län
2016
Eva Berntsson Melin, sekreterare
2016
Mikael Eivergård, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
2016
(fyllnadsval om ett år)
Gustav Holmlund
2015
Maths Isacson; Uppsala universitet
2016
Maria Larsson Östergren, Riksarkivet, Landsarkivet i Visby
2015
Jonas Anderson, Göteborg
2016
Nina Sjöberg, Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala
2015
Peter Olausson, Karlstads universitet
2016
Karin Englund, adjungerad ledamot
Förvaltningen av Madli Kurdves minnesfond
Styrelsen för FA ansvarar för fonden och förvaltningen sköts av en arbetsgrupp som har
bestått av Per Lundin, Blekingearkivet (sammankallande), Peeter Mark, Stockholms
stadsarkiv samt styrelseledamoten Maria Larsson-Östergren med förbundets kassör
Yvonne Bergman såsom resursstöd.
Fonden har gått med vinst och vissa omplaceringar har gjorts men någon
stipendieutdelning har inte heller gjorts under verksamhetsåret. Däremot har
ansträngningar gjorts för att sprida information om fonden.
Särskild redovisning lämnas för den ekonomiska förvaltningen.
Revisorer avseende såväl förbundet som Madli Kurdves minnefond
Dessa, vars mandatperiod löper om två år för ordinarie samt ett år för ersättare, har
under året varit:
Ordinarie
Sven-Eric Davidsson, Skånes Arkivförbund
Hjördis Häll, Arkiv Västmanland

Vald
2015
2016

Ersättare
Bo Anders Öberg, Föreningsarkivet Västernorrland
Lennart Johansson, Föreningsarkivet Västernorrland

2016
2016

Valberedning
Denna väljs på ett och består av tre ordinarie ledamöter. Under året har den utgjorts av
Albin Lindqvist, länsarkivarie i Östergötland, Henry Pettersson, Socialdemokraterna
(sammankallande) samt Cristina Thornell, styrelseledamot i Arkiv Västmanland.

Personal
Förbundets kanslifunktion sköts av ArkivCentrum Örebro län. Håkan Henriksson där har
administrerat FA:s webbplats.
Verksamhet
•

Styrelsen har haft sex protokollförda möten under året, vilka har varit förlagda hos
olika medlemmar.
Årsstämman ägde rum 16 maj i Tingssalen, Långholmen i Stockholm med f
riksarkivarien Björn Jordell som stämmordförande. Förutom sedvanliga
stämmofrågor som val m m och den av FA uttalade önskan om ett framtida
samgående med Näringslivsarkivens Förening (NAF) diskuterades. Även
tillgänglighetsanpassning av FA:s webbplats behandlades samt att vissa arkiv tar
betalt för studiebesök.

•

Vårkonferensen, var ett samarrangemang med NAF, som ägde rum 16 – 17 maj i
anslutning till respektive arkivförenings stämma. Enskilda arkiv, långsiktig
insamling samt samtidsdokumentation och entreprenörskap inom välfärdsområdet
var teman. Dessutom uppmärksammades Sveriges hembygdsförbunds 100årsjubileum.

•

För 50 år sedan bildades Föreningsarkivet i Sörmland och 30 år senare tillkom
Företagens arkiv i Sörmland, vilka gick samman 2013 och numera utgör Arkiv
Sörmland. Denna jubilerande förening fungerade som lokalvärd för den av FA och
NAF gemensamt arrangerade höstkonferensen i Eskilstuna 20 – 21 oktober. Det
genomgående temat var samverkan och samarbete mellan ex vis förenings- och
företagsarkiv och föreslagna nya regionbildningar. De enskilda arkivens framtid
diskuterades även.

•

Förutom den ovan nämnda gruppen för Madli Kurdves minnesfond har skilda
arbetsgrupper sysslat med olika sakfrågor:
1. Utbildningsgruppen som består av Maria Boman, ARAB, Maths Isacson, Anna
Ketola (sammankallande), Örjan Simonson, Folkrörelsearkivet i Uppsala län, samt
sedan slutet av augusti Peter Olausson. Den fortsätter i enlighet med
verksamhetsplanen sitt utvecklingsarbete av utbildningsfrågor och vidmakthåller
kontakter med forskarvärlden.
En ny bok, bestående av handboksdel för enskilda arkiv inramad av historia och
vision, omfattande ca 200 sidor är under arbete. Den ska komma ut i början av
FA:s jubileumsår 2018. Den 2 december hade man en träff med bokens författare
då en samsyn rörande enskilda arkiv bl a diskuterades.
Gruppen genomförde med hjälp av Föreningsarkiven i Västra Götaland en kurs för
arkivassistenter i månadsskiftet februari/mars i Uddevalla som samlade dryga 10talet deltagare.
2. Kommunikations- och informationsgruppen utgörs av Karin Englund, Maria
Larsson Östergren (sammankallande), Per Lundin, Blekingearkivet, och Nina
Sjöberg med Håkan Henriksson, ArkivCentrum Örebro län, som resursstöd.
Gruppen arbetar enligt verksamhetsplanens intentioner angående behov av bl a
marknadsföring, ex vis genom Arkivens Dag, medlemsvärvning och arkivens

tillgänglighet samt synlighet. Detta kan också ske i såväl tidskriften Arkiv som på
FA:s hemsida.
3. Arbetsgruppen för webbplatsen ”Folk i rörelse” har utgjorts av Camilla Larsson,
Arkiv Gävleborg, Caroline Lind, Skånes Arkivförbund och Anna Ketola
(sammankallande). Inga möten har hållits under året. Administrationen har skötts
av Arkiv Gävleborg.
4. Planerad sammanslagning av FA & NAF. Gruppen utgörs av Yvonne Bergman,
Gustav Holmlund, Anna Ketola och Torgny Larsson. Den 22 mars hade man ett
möte med representanterna från NAF, nämligen Håkan Eriksson, Per-Ola Karlsson
och Christina Sirtoft Breitholtz. Vid mötet konstaterades att majoriteten i respektive
förening ställt sig bakom viljeyttringen om ett samgående och man arbetade därför
med ett gemensamt förslag att presentera vid respektive förenings årsmöte 2017.

Representation
Föreningen Svensk Arkivtidskrift
Ordförande Torgny Larsson är ordinarie representant för FA i tidskriftens styrelse och
ersättare har Yvonne Bergman varit. Torgny Larsson är den i styrelsen som främst är
ansvarig för kontakten med redaktörerna.
Gustav Holmlund och Åke Pettersson var FA:s ombud tidskriftsföreningens
årsmöte den 18 mars.
I redaktionen ingår Karin Englund.
Tidskriftsstyrelsen har beslutat att man ska sprida information om Avec17 samt i
framtida nummer anknyta till de olika tidskriftsägarnas/arkivföreningarnas skilda
jubileer.
Tidskriften Arkiv utkommer med fyra nummer per år och har en upplaga om
ca 2 500 exemplar.
Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet (SASS)
Denna grupp har ett samordningsansvar för AVEC (Arkivveckan), Arkivens Dag och
Arkivpedagogiskt Forum. Den fungerar som ett nätverk mellan Riksarkivet och
arkivföreningarna. Man har haft två möten under året. Ordförande Torgny Larsson har
deltagit i gruppens möte som representant för FA. Inför mötet med statssekreteraren Per
Olsson Fridh, Kulturdepartementet, sammanställdes en presentation av SASS jämte varje
arkivförening. Vid mötet fokuserade man på Kulturarvspropositionen samt
Demokratiutredningen.
Samarbetsrådet för enskilda arkiv
Detta är ett samverkansorgan mellan Riksarkivet (RA) och den enskilda sektorn och har
som uppgift att främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarandet av för
kulturarvet betydelsefulla enskilda arkiv i landet. Under året har två möten hållits; bl a
har utbildningsfrågor ventilerats. I rådet företräds FA av Torgny Larsson, Anna Ketola och
Per Lundin, Blekingearkivet.
AVEC17
Inför arkivveckan i Visby 2017 ingår FA:s representanter Torgny Larsson och Anna Ketola
ingår i organisationskommittén samt även Maria Larsson Östergren, fast hon i detta
sammanhang företräder Riksarkivet, vilka alla lagt ned ett stort arbete.

Kulturdepartementets sakrådsmöten om kulturarvsfrågor
Torgny Larsson, som deltog i två möten, företrädde tillsammans med Katarina Ekelöf,
Föreningen för Arkiv & Informationsförvaltning (FAI), Arkivsverige och Maths Isacson vid
ett tillfälle universitetsvärlden. Arkivfrågorna kom med i Kulturarvspropositionen.
Jubileumsår
2018 firar RA 400 år. I den gruppen, som förbereder firandet, har Åke Pettersson
representerat FA. Efter årsmötet den 16 maj efterträddes han av Anna Ketola. Övriga
arkivföreningar som deltar är Föreningen för Arkiv & Informationsförvaltning (FAI),
Näringslivets arkivråd (NLA), NAF och Föreningen Arkivverksamma i Landsting &
Kommun. Ambitionen är att placera in arkiven i samhällsutvecklingen samt att både
blicka bakåt och se framåt. Målgrupperna är allmänheten, opinionsbildare, politiker och
forskare.
FA firar samma år 50-årsjubileum. Karin Englund och Torgny Larsson har under året
arbetat med frågan. I samverkan med Utbildningsgruppen planeras bl a en ”Skriv din
historia-kurs” och likaså är den kommande handboken en tänkt jubileumsmanifestation.
Medlemmar
Antalet medlemmar i FA har under 2016 varit 130 st. Dessa utgörs av 2 rikstäckande
arkiv, 23 regionala och 45 lokala arkiv samt 58 riksorganisationer jämte 2 lokala
organisationer. En minskning har skett med 2 medlemmar. Medlemsavgiften har varit
1 200 kr för riksorganisationer, 800 kr för regionala organisationer samt 300 kr för lokala
organisationer.
Ekonomi
Intäkterna för år 2016 uppgick till 447 609 kronor. Kostnaderna för samma år blev totalt
493 290 kronor. Årets resultat -45 681 kronor och det egna kapitalet uppgick vid årets
slut till 766 684 kronor. I övrigt hänvisas till kassörens ekonomiska rapport med bokslut.
Slutord
Många olika händelser och förarbeten inför framtiden har präglat verksamhetsåret. Det
ekonomiska resultatet som för en gångs skull är ett minusresultat är ett av bevisen för
ett synnerligen aktivt år. Bokprojektet fortskrider och ser lovande ut med ett innehåll
som kommer att vara användbart en lång tid framåt. AVEC 2017 och ARKIV 400 är
viktiga händelser som ska föra arkivfrågan framåt. Vi har alla möjligheter att de
händelserna kan stärka våra positioner väsentligt.
Både årsmötet och höstmötet arrangerades tillsammans med NAF. Vi närmar
oss varandra allt mer. Om två blir ett är nog bara en tidsfråga. Det måste vara tydligt för
båda föreningarnas medlemmar att de vinner på att vi bildar en ny förening. I slutet av
året så kom både en ny Riksarkivarie samt en Kulturarvsproposition. Arkivföreningarna
ser fram emot ett bra samarbete med Riksarkivets alla delar. Vi har mycket att
samarbeta om och med. Allt från tidskriften ARKIV till Arkivens dag.
Kulturarvspropositionen kan vi ge både ris och ros. Arkivfrågan fick ett eget litet avsnitt
samt att det kommer en arkivutredning. Det övergripande ansvaret för kulturarvsfrågor
tar Riksantikvarieämbetet hand om.
Eftersom regeringens mening var att ta ett samlat grepp så gäller det att vara
aktiv nu och framåt. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Vi måste se över alla
länkar i kulturarvskedjan. Arkiven förefaller vara en av de svagaste länkarna. Vi finns nu
i ett sammanhang där vi ses som en viktig del av det demokratiska samhället. Bra så, nu
gäller det att kroka arm med de övriga på området. Samarbete och samverkan är det
som gäller i framtiden inte konkurrens om alldeles för små resurser. Kulturplaner har

gett oss regionalt större insyn i helheten. Resultatet blir ofta att vi får flera viktiga
uppgifter men inte mer resurser. Övertron på digitalisering är iögonfallande när man ser
den samlade texten i Kulturarvspropositionen. Finns en uppenbar risk att arkiven enbart
ses som depåverksamhet. Den operativa rollen glöms bort vilket är märkligt. Uppdrag
granskning, amerikaners letande efter förfäder och säg vem du är skulle inte fungera i
god TV-produktion om inte arkiven fanns.
De enskilda arkiven ser hur koncentration av både folkrörelser och företag gör
att arkiv försvinner. Hur många föreningar och företag ser till att det finns
arkivansvariga? När vi ställer frågan öga mot öga sänker de ofta blicken och skäms. Men
det räcker inte - vi måste vara aktiva själva som organisation och med förtroendefullt
agerande se till att alla länkar i kedjan är lika starka.
Stockholm i april 2017

Torgny Larsson
Ordförande

Jonas Anderson

Mikael Eivergård

Anna Ketola

Yvonne Bergman

Gustav Holmlund

Maria Larsson Östergren

Nina Sjöberg

Eva Berntsson Melin

Maths Isacson

Peter Olausson

Ekonomisk berättelse för Folkrörelsernas Arkivförbund 2016
Balansräkning
2015
Tillgångar
Plusgirokonto
Bankkonto
Fonder
Aktier
Depåkonto
Fordringar
Summa tillgångar

148 090
750 644
0
194 843
0
0
1 093 577

2016
34 291
443 339
100 000 *
403 495 **
11 263
42 432
1 034 820

Skulder
Kortfristiga skulder
Reservering utvecklingsmedel IT
Reservering organisationsutveckling
Reservering utbildning
Reservering bokprojekt
Summa skulder

76 212
30 000
50 000
50 000
75 000
281 212

63 136
30 000
50 000
50 000
75 000
268 136

Eget kapital
Balanserade medel
Årets resultat
Summa eget kapital

810 624
1 741
812 365

812 365
-45 681
766 684

1 093 577

1 034 820

Intäkter
Anslag Riksarkivet
Medlemsavgifter
Stämmo- och konferensintäkter
Övriga intäkter
Ränteintäkter
Aktieutdelning
Summa intäkter

2015

2016

300 000
102 000
31 500
60
2 357
0
435 917

300 000
98 500
36 500
0
1 347
11 263
447 610

Kostnader
Stämma, kurser och konferenser
Kansli och webbsidor
Folk i rörelse
Administrativa kostnader
Kostnader styrelse och arbetsgrupper
Utåtriktad verksamhet
Summa kostnader

112 567
93 825
16 444
11 844
100 530
73 966
409 176

202 604
93 276
6 244
12 616
107 034
71 517
493 291

1 741

-45 681

Summa skulder och eget kapital

Resultaträkning

Årets resultat
* värde 2016-12-31: 101 965
** värde 2016-12-31: 426 705

Ekonomisk berättelse för Madli Kurdves minnesfond 2016
Balansräkning

2015

2016

Tillgångar
Plusgirokonto
Swedbank
Swedbank Fasträntekonto
Nordea Fasträntekonto
Nordea sparkonto
Aktier

15 483
4 813
175 000
285 067
24
0

17 583
75 664
0
0
285 200
104 341 *

Summa tillgångar

480 387

482 788

Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

0
0

0
0

Eget kapital
Balanserade medel
Årets resultat
Summa eget kapital

378 530
101 857
480 387

480 387
2 401
482 788

Summa skulder och eget kapital

480 387

482 788

Resultaträkning

2015

2016

Intäkter
Minnesgåvor
Övriga intäkter
Ränteintäkter
Värdeökning
Avskrivning av skuld

1 650
10 000
1 424
79 633
10 000

3 000
0
301
0
0

102 707

3 301

Kostnader
Stipendier
Administrativa kostnader

0
850

0
900

Summa kostnader

850

900

101 857

2 401

Summa intäkter

Årets resultat
* värde 2016-12-31: 107 627

Verksamhetsplan för Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) 2017 – 2019
FA är ett samarbets- och serviceorgan för folkrörelser och frivilligorganisationer och
arkiv med anknytning till dessa. Genom att FA organiserar såväl arkivbildare som
mottagande institutioner finns goda förutsättningar för underlätta kontakterna
mellan dessa och främja den ömsesidiga dialogen.
Såsom samarbetsorganisation för folkrörelsearkiv och organisationer
ska FA ta upp aktuella frågor och belysa dem vid gemensamma möten. Kursverksamheten ska behandla såväl grundläggande arkivkunskap för föreningsarkiv som
de förändringar som sektorn genomgår och vid behov mer specialiserade områden.
FA har ansvar för att stimulera forskning, utbildning och kompetensutveckling inom
området.
Det fortsatta samarbetet med olika offentliga myndigheter som Riksarki
vet och Kulturrådet samt de skilda arkivorganisationerna är viktigt. FA ingår med
representanter i Samarbetsrådet för enskilda arkiv.
FA:s punktade verksamhetsplan:
• FA avser att fortsatt stimulera samarbete med Näringslivsarkivens förening
(NAF) – givetvis i takt med den föreningen – med sikte på ett möjligt
samgående.
• FA fortsätter utvecklingen av utbildningsfrågor. Arbetet inriktas på att fånga
upp behov av skilda profilområden för utbildning och fortbildning. FA:s
medlemmar erbjuds vartannat år kurser för arkivassistenter respektive
arkivredogörare. En ny handbok för enskilda arkiv är under arbete och ges ut
2018.
• FA strävar efter att upprätthålla ett aktivt kontaktnät med forskarvärlden för
att stimulera forskning baserad på arkivmaterialet.
• FA avser att följa utvecklingen på folkrörelseområdet och bjuda in nya
folkrörelser som uppstår samt stimulera till ett aktivt samarbete mellan
arkivinstitutioner och föreningsliv på alla nivåer.
• FA ska arbeta för ökad delaktighet i och större spridning av tidskriften Arkiv.
• Utvecklingen av FA:s webbplats fortsätter.
• Det arkivpedagogiska webbprojektet ”Folk i rörelse”, riktad till lärare och
gymnasielever, ska fortsatt utvecklas.
• FA:s samarbete med övriga aktörer på arkivområdet fortsätter kring Arkivens
Dag för att öka arkivens tillgänglighet och synlighet.
• FA ska planera och genomföra sitt 50-årsjubileum 2018 samt delta i
planeringen för Arkiv400.
• FA bevakar det arbete som rör arkiv- och kulturarvsfrågor inom
regeringskansliet och på myndighetsnivå. Uppföljning och utvärdering av de
regionala kulturplanerna sker årligen i samarbete med föreningen Sveriges
Länsarkivarier.
• FA:s representanter i samarbetsrådet för enskilda arkiv och Svenska arkiv i
Samverkan för Synlighet (SASS) ska värna medlemmarnas intressen.
• FA ska arbeta för ett ökat nordiskt-baltiskt samarbete och Madli Kurdves
minnesfond är en del i detta.
• FA sprida kunskap om den internationella arkivdeklarationen.
• FA ska göra en översyn av försäkringsfrågor.

Folkrörelsernas arkivförbunds medlemsavgifter 2018
Oförändrat
Riksorganisationer: 1200 kr/år
Regionala arkiv och organisationer: 800 kr/år
Lokala arkiv och organisationer: 300 kr/år

Ersättningar för uppdrag
Folkrörelsernas Arkivförbund - FA – ersätter kostnader i samband med
styrelsesammanträden. Ersättning utgår också för verksamhet som beslutats av styrelsen; i
samband med arbets- och projektgruppernas arbete samt vid representation för FA:s räkning.
Ordföranden ersätts med 10 000 kr.
För ersättning för uppdrag utanför styrelsearbetet å FA:s vägnar ska detta endast ges efter
godkännande av styrelsen.
Kostnaderna ska vara klart verifierade. Räkningen ska avse det aktuella räkenskapsåret. För
bilersättning ska körsträckans längd framgå. För måltidsersättningar ska personernas namn
framgå. Till övriga bidrag skall bifogas underlag som anger vad bidraget avser.
1. Resor
Resor ersätts med det billigaste färdsättet från närmast liggande station på hemorten.
Ersättning gäller för tåg i 2:a klass.
Flyg med rabatterad biljett – eller om flyg är det billigaste alternativet – får användas efter
överenskommelse med FA:s ordförande eller kassör.
Vid användandet av egen bil ersätts kostnader om godtagbara kommunikationer saknas. För
resor med egen bil utgår en ersättning med 18,50/mil.
Eventuella parkeringskostnader ersätts av FA.
Saknas allmänna kommunikationsmedel ersätts taxiresor.
2. Kost och logi
FA ersätter kostnader för kaffe och lunch i samband med styrelsesammanträden och
arbetsgruppernas sammanträden.
I övrigt utgår ersättning för faktiska och rimliga kostnader.
Kräver verksamheten övernattning ersätts logikostnader på hotell med godtagbar standard.
3. Förlorad arbetsförtjänst
Förlorad arbetsförtjänst ersätts med 600 kr/dag

Förslag till reviderad budget 2017 samt budget 2018

Utfall
2016

Rev budget
2017

Förslag
2018

Anslag RA
Medlemsavgifter
Stämmo- ooch kursintäkter
Ränta, aktieutdelning

300 000
98 500
36 500
12 609

300 000
100 000
20 000
15 000

325 000
103 000
35 000
15 000

Summa intäkter

447 609

435 000

478 000

Konferenser och kurser
Reserv utvecklingsmedel
Kanslikostnader, hemsidor
Adm kostnader
Styrelsen, arbetsgrupper
Utåtriktad verksamhet
Utredningar
Reserv organisationsutveck
Folk i rörelse
Bokprojekt
Reservering bokprojekt

202 604

95 000

93 276
12 615
107 034
71 517
0
0
6 244
0

95 000
15 000
125 000
75 000
50 000
-50 000
20 000
20 000
-10 000

135 000
-30 000
100 000
20 000
100 000
80 000
0
0
10 000
128 000
-65 000

Summa kostnader

493 290

435 000

478 000

Årets resultat

-45 681

0

0

Intäkter

Kostnader

Folkrörelsernas Arkivförbund
Valberedningens förslag 2017
Ordförande, 2 år
Torgny Larsson

omval

Ledamöter (2 år)
Mikael Eivergård
Gustaf Holmlund
Anna Ketola
Maria Larsson Östergren
Nina Sjöberg, ARAB

omval
omval
omval
omval
omval

Valdes 2016
Jonas Andersson
Yvonne Bergman
Eva Berntsson Melin
Maths Isacson
Peter Olausson

Revisor (2 år)
Kent Wallin

nyval

Ersättare (1 år)
Lennart Johansson
Bo Anders Öberg

omval
omval

Valdes 2016 som revisor
Hjördis Häll

Henry Pettersson

Albin Lindqvist

Cristina Thornell

