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72:a årsmötets hölls på
Härnösands Folkhögskola
Den 28 april höll Föreningsarkivet i Västernorrland sitt 72:a årsmöte på Härnösands
Folkhögskola. Ordförande Bo-Anders Öberg
öppnade mötet. Därefter tog mötesordförande
Härnösands kommunalråd Fred Nilsson vid. Det
var ett välbesökt årsmöte med 54 föreningsdelegater. Det var glädjande för styrelsen att
kunna rapportera ett betydligt mer positivt
ekonomiskt bokslut än på länge. Revisorerna
var nöjda med vårt arbete med att minska
föreningens kostnader. Ny styrelse valdes. De
flesta styrelsemedlemmar sitter kvar förutom
Amanda Lind som avgår och ersätts som
ersättare av Åke Hamrin.
Arbetet vid Föreningsarkivet har sedan en tid
tillbaka fokuserats på att ordna och förteckna
arkiv. Vi har fått medel från Landstinget till att
förteckna ofinansierade (herrelösa arkiv). Tack
vare det har vi kunnat frigöra ordinarie personal
vid Medelpadsarkiv och anställt tillfällig personal vid Medelpadsarkiv. Vilka arkiv vi har vid
Föreningsarkivet Västernorrland går att se via
länk från vår hemsida www.foreningsarkivet.se.
Där kommer man åt våra arkiv via länken
Nationell arkivdatabas.
Vi arbetar vidare med planeringen för att kunna
ta emot digitala leveranser. Vi kommer att skicka
ut en enkät till våra medlemsföreningar för att
skapa oss en bild över hur föreningarna dokumenterar och för att undersöka behovet av att leverera
digitalt. Vi arbetar även vidare på vårt arkivpedagogikprojekt. Nu närmast med finansieringen till en projekttjänst för en arkivpedagog.
En tjänst som vi tänker oss att dela med NIN.
Tillsammans med Länsmuseet Murberget,
Sambiblioteket i Härnösand och NIN planerar

Fotograf Anna Andersson

vi en sommarutställning som en del i den
maritima delen av Nostalgidagarna. Vår
utställning ”Tävling och fest hos Härnösands
segelsällskap” kommer att vara på Sambiblioteket. Utställningen invigs av Lennart von
Post den 12 juli klockan 12:00. Klockan 14:00
samma dag visas segelsällskapets förmålssamling vid Länsmuseet Murberget och
klockan 18:00 är en extra tur med Ådalen III
insatt, då kan man få höra om levnadsvillkor
och historier kring sågverk, fyrar med mera
utefter Ångermanälven. Vid Medelpadsarkiv
planerar vi en utställning om Sundsvalls segelsällskap. Välkomna in.
Vid pennan
Anna Andersson
Arkivchef

Föreläsningsserie och aktiviteter på
Arkivcentrum Nord (ACN) i Härnösand
att föreläsa om Ljungaverk och tungt vatten.
Det tredje tillfället är den 27 oktober och då
kommer Kjell-Åke Hermansson, ordförande i
NIN hålla ett föredrag som benämns ”Ett skogsindustridrama” och slutligen den 10 november
håller Bengt-Ove Högström ett föredrag om
Lunde Varv och Gustavsviks varv och docka.
Alla föreläsningar börjar klockan 13:30.
Den 8 december klockan 13:30 är allmänheten
välkommen att besöka magasinen vid ACN och
få en guidad tur bakom kulisserna. En aktivitet
som även den ordnas tillsammans med NIN och
den här gången är även Riksarkivet/Landsarkivet i Härnösand med och arrangerar.
Bilden är från en gästbok som funnits på Fällestugan
i Härnösand

I höst kommer vi tillsammans med Näringslivsarkiv i Norrland NIN ordna en programverksamhet med en föreläsningsserie och även
andra aktiviteter. Vi startar den 29 september
med ett föredrag av Erik Nydahl som behandlar
Skog och politik. Nästa föredrag är den 13 oktober och då är det Ulf Sundholm som kommer

Arkivens dag kommer att vara den 12 november. Mer information om den dagen kommer
längre fram.
Välkomna
Nya medlemmar våren 2016
STF Sundsvall Timrå
Birger Norman sällskapet
KA5 Jaktvårdsklubb
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Kontakt och öppettider
Inlämning av arkivhandlingar i Sundsvall sker på Kulturmagasinet eller vid större
arkivleveranser i kommunhuset.
Mottagning av leveranser sker främst på tisdagar eller fredagar efter överenskommelse
Telefon 076-119 65 33 eller 076-119 65 20.
Forskarservice
Medelpadsarkiv, Kulturmagasinet
Ta kontakt med oss i förväg för att beställa önskat material.
Öppettider: Måndag till fredag 10:00-16:00
Telefon Medelpadsarkiv: 060-19 18 75. Telefontid 08:00-16:00
Inlämning av arkivhandlingar i I Härnösand sker på Arkivcentrum Nord på Majorsgränd
4 mellan 9-12 måndag till fredag. Kontakt tas med Torgny Kemper. Telefon 010-476 80 75.
Redaktör: Anna Andersson

Adressändring
Vid adressändring hör av er till oss, så de utskick som vi gör kommer rätt. Lämna gärna
e-postadresser till oss också.

