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Vår arkivpedagog Eva Tegnhed hjälper gymnasieelever att läsa förstahandskällor. Foto: Margareta Olsson.
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Föreningsarkivet i Jämtlands län 
Verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen för Föreningsarkivet i Jämtlands län får härmed lämna följande berättelse för 
verksamhetsåret 2011.

Medlemmar
Under året har Föreningsarkivet fått 13 nya medlemmar medan åtta har upphört. Vid 
årsskiftet 2011 fanns 476 medlemmar, varav 86 distriktsorganisationer, 387 lokala or-
ganisationer samt 3 stödmedlemmar. En lista över föreningens medlemmar återfinns i 
slutet av verksamhetsberättelsen.

Representantskap och möten
Årsmötet hölls på Folkets Hus, Östersund den 27 april 2011. I mötet deltog 60 personer, 
varav 41 ombud. Som mötesordförande fungerade Jens Nilsson, Socialdemokraterna i 
Jämtlands län. Styrelsen har under året haft 5 möten, varav två var arbetsmöten då vi 
samtidigt flyttade arkivhandlingar från Landsarkivet till depån på Skattehuset. Även 
arbetsutskottet har under 2011 haft sammanlagt 5 möten.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Bengt Bergqvist Socialdemokraterna i Jämtlands län ordf.
Joel Nordkvist Moderaterna i Jämtlands län  kassör
Inga-Karin Bergman Vänsterpartiet 
Mats Borgström ABF-JH
Doris Eriksson Cirkus Kul och Bus
Monica Henriksson Centerpartiet i Jämtlands län
John-Erik Johansson LRF
Tage Levin Jämtlands läns konstförening
Harriet Svaleryd Socialdemokraterna i Jämtlands län

Representanter för Regionförbundet i Jämtlands län, Jämtlands läns landsting  
och Landsarkivet i Östersund 

Gertrud Ståhlemar        Regionförbundet, Jämtlands län v.ordf.
Gunnar Dovner Jämtlands läns landsting
Eva Sjögren-Zipsane Landsarkivet i Östersund  adj. ledamot
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Suppleanter

Mikael Eriksson Celiakiföreningen i Jämtlands län 
Solweig Gustavsson Trädgårdsföreningen Jämtland
Sonja Olausson Hestner Heimbygda
Solweig Reichenberg Socialdemokraterna i Jämtlands län

Revisorer

Ordinarie revisorer Suppleanter

Staffan Ekström Torsten Olofsson
Mona Modin Tjulin Stefan Fax

Valberedning inför årsmötet 2011

Göran Lidström SISU, sammankallande
Nils Rydell  IF Castor
Malin Gagner Celiakiföreningen

Personal
Arkivet har under året haft en personal på 3 personer med fast anställning, 1 person 
som varit projektanställd, samt 2 praktikanter.

Fast anställda Karin Tegenborg Falkdalen, arkivchef 100%
 Gun Lindström-Arver, arkivarie 100% 
 Jim Hedlund/Eva Tegnhed, arkivpedagog 50%

Projektanställd Margareta Olsson, arkivassistent (10/10 2011-) 

Praktikanter Sylwia Dubinska (16/11 2010- 15/2 2011) 
 Veronica Kjörell (24/10 2011-)

Lokaler
Föreningsarkivet har sin huvuddepå förlagd till Landsarkivet i Östersund och disponerar 
där kontor, arkivutrymmen, uppacknings- och saneringsrum, personalrum, forskarsal 
samt föreläsningssal. Därtill hyr Föreningsarkivet ytterligare arkivutrymme i Landsar-
kivets depå i Skattehuset, Östersund. En viss ombyggnad och modernisering av delar av 
Landsarkivet har skett under 2011, vilket bland annat inneburit att Föreningsarkivet fått 
flytta en del av sina samlingar till depån i Skattehuset.
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Samlingar
Arkivet har under året mottagit leveranser från 156 arkivbildare, varav 60 var nya och 96 
var tillägg till tidigare levererade arkiv. 

Av nya leveranser kan nämnas: Av tilläggsleveranser kan nämnas:

Fjäls Bygdegårdsförening Fattnoe örtprojektet

Stiftelsen Gaaltije Travklubben Sleipner 

Kvinnor för mission Jämtlands läns barnmorskeförening

Flottans män Östersund Svenska älghundklubben

Föreningen Östersunds soldathem Östersunds FNL-grupp  

Föreningen veteranorkestern i Jämtlands län Litsbygdens Centerkvinnor

Föreningen Gamla Tingshuset Handlingar rörande Ammerårevyerna

Jämtland-Härjedalens Volleybollförbund Hara missionsförsamling av SMF, Hara by

 Kommunal-Z

Under året har sammanlagt 119 arkiv förtecknats, varav 72 är nya förteckningar och 47 
är omförteckningar som gjorts efter tilläggsleveranser. 

Föreningsarkivet har nu material bevarat från sammanlagt 4 266 olika arkivbildare. 
Under året har föremålssamlingen ökat med 144 nummer och är nu sammanlagt uppe i 
5 914 föremål. 

Protokollsbok från Kolsätts badhusförening u.p.a, bildad i maj 1943.
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Besök, utlån och programverksamhet
År 2011 hade Föreningsarkivet och Landsarkivet tillsammans nära 7 000 besökare, när-
mare bestämt 6 930 personer (varav 226 besök gällde folkbokföringsärenden, LAFF) – 
och slog återigen nytt besöksrekord. Glädjande nog ökade antalet besökare (+300) i den 
gemensamma forskarsalen till 2 724 personer samtidigt som antalet deltagare fortsatte 
att öka i arkivens utåtriktade- och pedagogiska aktiviteter till 3 980 personer. Även anta-
let volymer som lånades ut från Föreningsarkivet ökade i år igen. Sammanlagt utlånades 
1104 volymer från Föreningsarkivet 2011 jämfört med 787 volymer året innan.

Under rubriken ”Arkivet som mötesplats” har de båda arkiven arrangerat 14 olika pro-
gram med föredrag, workshops, kurser och visningar. Programverksamheten på kvälls-
tid hade 185 besökare, vilket är en minskning jämfört med förra året. I gengäld satsade 
vi desto mer på att erbjuda ett varierat utbud av hög kvalitet i programmet ”After work”, 
som i första hand riktar sig till seniorer och daglediga i länet. Det gav också resultat, 
under 2011 lockade programutbudet rekordmånga deltagare; 1361 personer, vilket är en 
fördubbling mot 2010. Projektet var liksom tidigare ett samarbete mellan Föreningsarki-
vet, Landsarkivet, Birka Folkhögskola och Jamtli. 

Föreningsarkivet höll tillsammans med Landsarkivet bland annat i den uppskattade 
mode visningen i mars då vi inför en fullsatt publik ställde till med modevisning och ut-
ifrån våra arkiv och inlånade kläder visade vilka idéer, attityder och normer vi uttrycker 
genom våra kläder. Under hösten berättade vi mer om ”Godtemplarlandet” Jämtland 
samtidigt som vi dramatiserade händelser ur nykterhetsföreningarnas historia. 

Vår programaktivitet ”After work” slog nytt besöksrekord under 2011 med dubbelt så många deltagare jämfört med 
året innan. Här väntar några deltagare utanför Jamtlis hörsal på att programmet ska börja. Foto: Margareta Olsson.
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En nyhet för i år var Kulturarvsdagen i september (ett samarrangemang mellan Riks-
arkivet, Jamtli, FAJ, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Svenska kyrkan). Dess tema var 
”Gröna Platser” och ca 200 personer deltog i det dagslånga programmet där Förenings-
arkivets bidrag för dagen var ”Gröna Kammaren och andra sköna sällskap”. 

Vi höll under året också flera föredrag för olika föreningar i samband med deras ordina-
rie möten, bland annat om ”Lort-Sverige”, Biominnen och Nykterhetsrörelsen.

Dokumentation och publikation
Under hösten påbörjade vi arbetet med att inventera invandrarföreningar i länet. Syftet 
med projektet är dels att skaffa oss kunskap om vilka föreningar som finns i länet, dels 
att etablera och fördjupa kontakten med dessa föreningar. Inventeringen är också en 
del i Föreningsarkivets strävan att vara en aktiv part i ett mångkulturellt samhälle. Ett 
långsiktigt mål är att föreningarna ska deponera sina arkivhandlingar i Föreningsarki-
vet. I samband med projektet kommer vi också att erbjuda föreningarna rådgivning och 
utbildning i hur deras handlingar bäst ska bevaras. Projektet fortsätter under början av 
2012.

En uppskattad programpunkt i ”After work” var 
den modevisning som arkiven arrangerade i mars 
2011. Gun Lindström-Arver, Föreningsarkivet och 
Mats Göransson, Landsarkivet, väntar här på att 
få göra entré. Foto: Örjan Andrée.
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För att sprida information om och stimulera till forskning på våra samlingar har vi un-
der året både publicerat- och bidragit med material till flera artiklar. Vi har också påbör-
jat arbetet med en ny hemsida vilken ger oss bättre möjligheter att lyfta fram intressanta 
berättelser från de olika föreningsarkiven. 

Utställningar och marknadsföring
Ett antal utställningar med material från Föreningsarkivet har producerats under 2011:

* Presentation av vårprogrammet 2011, Landsarkivet/Föreningsarkivet

* Utställning Fjällgård och Kooperativa kvinnogillen, Landsarkivet/Föreningsarkivet

* Ångbåtar, Länsbiblioteket Östersund

* Östersund 1905, Länsbiblioteket Östersund

* Julutställning, Landsarkivet/Föreningsarkivet

Kurser, fältarbete och studiebesök
Föreningsarkivet har besökt bland annat Socialdemokraterna i Jämtlands län, Gaaltije, 
Logen Hoppets Stjärna, Kommunal-Z Jämtlands län för att på plats hjälpa förening-
arna med frågor rörande arkivering och dokumenthantering. Vi har också varit ute 
och informerat om vår verksamhet, bland annat för flera SPF-föreningar. Vi har även 
tagit emot flera studiebesök på arkivet där vi visat våra samlingar och berättat om vår 
verksamhet. Bland annat har Gaaltije, Arkivcentrum i Örebro, Civilförsvarsförbundet i 
Jämtlands län och Meja besökt oss. 

Arkivpedagogik
Den pedagogiska verksamheten har även under 2011 varit framgångsrik. Våra arkiv-
pedagoger har tagit emot 2195 elever på arkivet varav 346 ute på skolbesök i länets 
kommuner. Förra året introducerades nya läroplaner för skolan där användandet av 
källmaterial ges en större tyngd i undervisningen. Pedagogerna har under året arbetat 
mycket med att lyfta fram hur arkiven kan vara en resurs för skolan. Bland annat har 
de arrangerat flera kurser för lärare, metodutvecklat arkivlektioner och arbetat fram ett 
nytt program kring det demokratiska samhällets utveckling, samt skapat en hemsida för 
de skolklasser som inte har möjlighet att resa till arkivet. 
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Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik
Den gemensamma pedagogiska satsning som bedrivs i samverkan med Landsarkivet i 
Östersund och Jamtli under namnet Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) 
har fortsatt under 2011. NCK arrangerar bland annat konferenser, workshops, leder 
forskningsprojekt samt arbetar med information inom området kulturarvspedagogik.

Ett större nytt projekt ”Kulturarv i rörelse”, inleddes under förra året. Det handlar om 
att visa hur det immateriella och materiella kulturarvet kan användas för att utveckla 
företagandet i regionen, bland annat inom kulturella och kreativa näringar. 

I februari hölls NCK:s årliga konferens med deltagare från arkiv-, musei-, konstmusei- 
och kulturmiljösektorn i Norden. Årets tema var ”Kreativitet och mångfald. Kultur-
arvspedagogik för ett nytt decennium”. I november arrangerades ett sjunde seminarium 
med deltagare från de kulturarvsinstitutioner som ingår i NCK:s referensgrupp. 

”Fy för spriten” har dessa elever precis utropat samtidigt som de fått en lösenord till den nykterhetsklubb de precis gått 
med i under sitt besök på arkivet. Här deltar de i en skattjakt tillsammans med arkivpedagogerna. Foto: Eva Tegnhed.
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Slutord
Föreningsarkivet kan se tillbaka på ännu ett aktivt år med ytterligare satsning på utåt-
riktad och arkivpedagogisk verksamhet riktad mot barn, unga och seniorer. Den ordi-
narie basverksamheten bekostas av medel från Landstinget i Jämtlands län, Regionför-
bundet i Jämtlands län samt Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv. Föreningsarkivet 
och dess styrelse vill passa på tillfället att tacka alla dessa bidragsgivare. 

Föreningsarkivet vill också rikta ett varmt och uppriktigt tack till Landsarkivet i Öst-
ersund och dess personal för ett mycket gott samarbete under året som gått. Utan den 
samverkan som råder mellan de båda arkiven, vad gäller lokaler, personal och verksam-
het, skulle Föreningsarkivet ha mycket små möjligheter att driva den framgångsrika 
utåtriktade verksamhet som nu erbjuds allmänheten.

Slutligen vill styrelsen framföra sitt varma tack till alla medlemsorganisationer och till 
Föreningsarkivets kunniga och engagerade personal, såväl till fast anställda som tillfäl-
ligt anställda, praktikanter för deras fina arbetsinsatser under året.


