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Den 14 april höll Föreningsarkivet Väster-
norrland sitt 71:a årsmöte i Söråkers folketshus.
Med på mötet var närmare 50 förenings-
delegater. Ordförande Bo-Anders Öberg
öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
Därefter beskrev han kort Föreningsarkivets
nuvarande situation som idag tyvärr handlar
mycket om vår dåliga ekonomi. En av or-
sakerna till det är att vi baserar en stor del av
våra intäkter på medlemsavgifter och att vi har
allt färre medlemmar genom bland annat att
föreningar upphör eller centraliseras och blir
som vi brukar kalla dem herrelösa. Dessa
herrelösa arkiv är ofinansierade. En annan
anledning till vår dåliga ekonomi är att vi har
satsat stort i ett utvecklingsprojekt som rör den
digitala tekniken. Projektet syftar till att ge oss
en vägledning hur vi ska ta om hand föreningars
information som lagras digitalt. Ytterligare en
anledning är att vi under ett antal månader förra
våren hade utgifter för dubbla chefslöner. För
att förbättra situationen har vi varit tvungna att
se över våra kostnader. Vi har bl a sagt upp en
extern arkivlokal i Härnösand och vi har varit
tvungna att minska personalkostnaderna genom
att säga upp två av våra anställda. Nu hoppas
vi att vi ska få ordning på ekonomin men det
ser fortfarande kärvt ut.

Folkrörelsernas minskade roll i samhället har
medfört att den tidigare förståelsen för
föreningsarkivet och dess verksamhet har
minskat. Vi måste anpassa verksamheten efter
rådande omständigheter. Nu måste vi som Bo-
Anders skriver i verksamhetsberättelsen både
gasa och bromsa samtidigt. Landstinget som
är vår största bidragsgivare har under en längre
tid framfört att de anser att vi behöver utveckla
vår utåtriktade verksamhet med arkivpeda-
gogik. Många andra enskilda arkiv har kommit
mycket långt i det arbetet och där har vi halkat
ordentligt efter. Nu har vi fått öronmärkta medel
från Landstinget för att i ett regionalt uppdrag
arbeta fram ett arkivpedagogiskt program. Vi
kommer att satsa på att utveckla ett samarbete
med skolor i länet och vi kommer att få hjälp
från ett närliggande län. För medlen kommer
vi att köpa tjänst från Folkrörelsearkivet i
Jämtlands län. Det känns extra kul eftersom just
Folkrörelsearkivet i Jämtlands län är det
enskilda arkivet som arbetat längst med
arkivpedagogik.
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71:a årsmötet
hölls i Söråkers folketshus

Landsarkivet

80 år
Den 12 maj firade Landsarkivet i Härnösand att de
funnits i 80 år. Föreningsarkivet uppvaktade genom
att överlämna en blomsterbukett och
Föreningsarkivet jubileumsbok.Foto: Anna Andersson



Kontakt och öppettider
Inlämning av arkivhandlingar i Sundsvall sker i Kommunhuset.
Mottagning av leveranser sker främst på tisdagar efter överenskommelse
Telefon 076-119 65 33 eller 076-119 65 20.
Forskarservice
Medelpadarkiv, Kulturmagasinet
Ta kontakt med oss i förväg för att beställa önskat material.
Öppettider: Måndag till fredag 10:00-16:00
Telefon Medelpadarkiv: 060-19 18 75. Telefontid 08:00-16:00
Inlämning av arkivhandlingar i Härnösand sker på Arkivcentrum Nord på
Majorsgränd 4 mellan 9:00-12:00 måndag till fredag. Kontakt tas med
Torgny Kemper. Telefon 010-476 80 75.

Årsmötet öppnades av ord-förande Bo-
Anders Öberg som hälsade alla välkomna.

Bo-Anders började mötet med att beskriva
de utmaningar som Föreningsarkivet står
inför. Dit hör den digitala utvecklingen
som vi måste ha en beredskap att hantera.
En annan faktor som påverkar ekonomin
negativt är att allt fler föreningar läggs ner
och för oss betyder det att arkiven som de efterlämnar hos oss är ofinansierade. Föreningsarkivet
kämpar även med minskade statliga anslag och med en budget som är i obalans. Till följd av det
har Föreningsarkivet varit tvungen att i vår säga upp två anställda.

Efter de inledande punkterna tog mötesordförande Anna-Karin Sjölund, Landstinget social-
demokraterna vid. Anna-Karin tog sig an ordförandeskapet med fast hand. Verksamhetsberättelse
och andra årsmöteshandlingar lästes upp, kommenterades och lades till handlingarna.

Ny styrelse valdes eller snarare omvaldes och därefter avslutades årsmötet. Ordförande Bo Anders
Öberg tackade avgående Mona Carlsson. Mötesordförande Anna-Karin Sjölund  avtackades
med en blombukett.

Sonja Ramström sjöng och spelade dragspel.

Anna Andersson
Föreningsarkivet Västernorrland

Referat från årsmöte
för Föreningsarkivet
Västernorrland
i Söråkers folketshus

Föreningsarkivets styrelse 2015

Landstingets representant:
Ordförande
Bo-Anders Öberg
Ersättare:
Rodney Engström
Ledamöter:
Göran Karlström
Inger Persson
Lennart Johansson

Tom Sahlén
Malte Hellström
Ersättare:
Maggis Frisk
Amanda Lind
Adjungerad:
Göran Samuelsson
Lars-Åke Andersson

Marianne Lif
Kommunförbundets
representant:
Rune Danielsson
Ersättare:
Bengt Sörlin

Landsarkivets
representant:
Mona Bergman
Arkivchef:
Anna Andersson
Unionen:
Kerstin Mossberg

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

e-postadresser till oss också.
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