verksamhetsberättelse
2010

bokslut 2010 • budget 2011 • verksamhetsplan 2011

Föreningsarkivet dokumenterade 2010 års valrörelse i Östersund.

1
Arkivvägen 1, 831 31 Östersund   Telefon 063-77 64 20   Fax 010-476 89 20
www.faj.se   foreningsarkivet@faj.se   Besöksadress Landsarkivet, Arkivvägen 1

Föreningsarkivet i Jämtlands län
Verksamhetsberättelse 2010
Styrelsen för Föreningsarkivet i Jämtlands län får härmed lämna följande berättelse för
verksamhetsåret 2010.

Medlemmar
Under året har Föreningsarkivet fått 9 nya medlemmar och hade vid 2010 års utgång 474
medlemmar, varav 87 distriktsorganisationer, 384 lokala organisationer samt 3 stödmedlemmar. 11 föreningar har lagts ned eller upphört med medlemskapet. En lista över
föreningens medlemmar återfinns i slutet av verksamhetsberättelsen.

Representantskap och möten
Årsmötet hölls på Jämtkraft Arena, Östersund den 27 april 2010. I mötet deltog 76
personer, varav 50 ombud. Som mötesordförande fungerade Per-Erik Rönnestrand, JHIdrottsförbund. Styrelsen har under året haft 5 möten, varav ett ägde rum på Laxvikens
bygdegårdsförening, Laxviken. Arbetsutskottet har haft sammanlagt 5 möten.

På kvällen kunde del
tagarna i årsmötet fira
30-års jubileet med
denna vackra och goda
tårta.
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Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter
Bengt Bergqvist
Göran Lidström
Inga-Karin Bergman
Mats Borgström
Monica Henriksson
John-Erik Johansson
Tage Levin
Harriet Svaleryd

Socialdemokraterna i Jämtlands län
SISU
Vänsterpartiet
ABF-JH
Centerpartiet i Jämtlands län
LRF
Jämtlands läns konstförening
Socialdemokraterna i Jämtlands län

ordf.
kassör

Representanter för Kommunförbundet i Jämtlands län samt Jämtlands läns landsting
Gertrud Ståhlemar
Siw Lundkvist

Kommunförbundet, Jämtlands län
Jämtlands läns landsting

v.ordf.

Adjungerad
Eva Sjögren-Zipsane

Landsarkivet i Östersund, adjungerad ledamot

Suppleanter
Doris Eriksson
Solweig Gustafsson
Sonja Olausson Hestner
Solweig Reichenberg
Gunnar Dovner
Mats Göransson

Cirkus Kul och Bus
Trädgårdsföreningen Jämtland
Heimbygda
Socialdemokraterna i Jämtlands län
Jämtlands läns landsting
Landsarkivet i Östersund, adjungerad ledamot

Revisorer
Ordinarie revisorer

Suppleanter

Staffan Ekström
Mona Modin Tjulin

Torsten Olofsson
Eva Britt Johansson

Valberedning inför årsmötet 2010
Stefan Fax
May Johansson
Gudrun Belin

ABF, sammankallande
LRF
Socialdemokraterna i Berg
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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, arkivpedagog 50%

Projektanställd

Margareta Olsson, arkivassistent (1/1 -31/5, 1/11-30/11 2010)

Praktikanter

Alexandra Boije af Gennäs (1/1-30/4 2010)
Sylwia Dubinska (16/11 2010-)

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 Landsarkivets depå i Skattehuset, Östersund. En viss ombyggnad och modernisering av delar av
Landsarkivet kommer troligen att ske under 2011, vilket bland annat innebär att arkivpedagogen får fasta undervisningslokaler till sitt förfogande.

Samlingar
Arkivet har under året mottagit leveranser från 117 arkivbildare, varav 45 var nya och 72
var tillägg till tidigare levererade arkiv.
Av nya leveranser kan nämnas:

Av tilläggsleveranser kan nämnas:

Distriktssköterskeföreningen
Fritidsgården Dragonen
Frösögillet
Jämtlands örtagårdsförening
Konstklubben KBZ, Östersund
Kvinnliga Föreningen Gamla Östersund
Storsjöodjurets väl
Åkersjöns skidklubb
Östersunds nykterhetsvänners värmestuga

Jämtlands läns distrikt av Centerpartiet
Jämtlands läns socialdemokratiska partidistrikt
Jämtlands läns trädgårdsodlaresällskap
Hedevikens LS av SAC
Litsbygdens lottakår
Storsjöns segelsällskap
Västra Jämtlands travklubb
Ås och Rödöns hästavelsförening upa
Östersunds folkdansgille
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Under året har sammanlagt 96 arkiv förtecknats, varav 51 är nya förteckningar och 45 är
omförteckningar som gjorts efter tilläggsleveranser.
Föreningsarkivet har nu material bevarat från sammanlagt 4 203 olika arkivbildare.
Under året har föremålssamlingen ökat med 833 nummer och är nu sammanlagt uppe i
5 770 föremål.

Besök, utlån och programverksamhet
Tack vare arkivens gemensamma satsning på program- och skolverksamhet nådde Föreningsarkivet och Landsarkivet även under 2010 över 6 000 besökare, närmare bestämt 6 103
personer (varav 241 besök gällde folkbokföringsärenden, LAFF). Antalet besökare i den
gemensamma forskarsalen fortsätter dock att minska. Förra året besökte 2 366 personer
forskarsalen medan antalet deltagare ökade i arkivens utåtriktade- och pedagogiska aktiviteter. Den utåtriktade verksamheten hade 3 496 deltagare. Sammanlagt utlånades 787
volymer från Föreningsarkivet 2010, vilket är en ökning jämfört med året innan.
Under rubriken ”Arkivet som mötesplats” har de båda arkiven arrangerat 26 offentliga
program med föredrag, workshops, historieverkstäder och kurser. Programverksamheten hade 580 besökare. Vår satsning ”After work” som riktar sig till seniorer och daglediga i länet lockade rekordmånga deltagare; 655 personer. Under tio eftermiddagar på
våren respektive hösten kunde deltagarna ta del av olika föredrag, visningar, föreställningar o.s.v. Projektet är ett samarbete mellan Föreningsarkivet, Landsarkivet, Birka och
Jamtli. Meningen är att arrangemanget ska vara lättillgängligt med fritt inträde och utan
förhandsanmälan.
Ett uppskattat inslag under våren var den visning Föreningsarkivet anordnade av val
filmer från 1950-talet. Under hösten berättade vi utifrån rubriken ”Biominnen” om
bland annat bions roll, biografer i länet och bioaffischer i våra samlingar medan Röda
korsets kofond i länet uppmärksammades med ett föredrag. Föreningsarkivet medverkade också vid en föreläsning om ”jakt i arkiven”. Året avslutades med temat ”Lortsverige”
där vi bland annat berättade mer om bad- och tvättstugornas roll och funktion i länet.
Andra helgen i november var det återigen dags för ”Arkivens natt & dag”. Årets tema var
”Miljö och klimat i arkiven”. Temat återkom i utställningar - där vi berättade om olika
typer av ”klimat”, visade väderdagböcker och väderobservationer – medan barnen bland
annat fick tillverka vindsnurror i pappersverkstaden. Under lördagen hade arkiven
öppet som vanligt för forskning och visningar. I arkivcaféet serverades klimatsmart fika.
Även årets upplaga av Arkivens natt & dag var ett samarbete med Jamtli.
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30-års jubileum
Det gångna året präglades också av Föreningsarkivets 30-års jubileum. Den 27 april bjöd
arkivet in till Öppet Hus då vi visade arkivet, utställningar, samlingarna och byggnaden.
Vi bjöd på tilltugg och cider medan två mer kända föreningsmänniskor från förr, fru
Anna Sellström samt herr Vilhelm Sköld spred sekelskiftesatmosfär bland besökarna.
Arkivchefen medverkade också i Radio Jämtland med anledning av 30-årsfirandet.

Arkivarie Gun Lindström-Arver berättar och visar besökarna runt i arkivlokalerna.

Fru Anna Sellström bjuder på tilltugg.

Besökare studerar en del av Föreningsarkivets utgivning.
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Föreningsarkivet deltog också under Jamtlidagen den 26 september då länets 200-års
jubileum uppmärksammades med en föreningsdag på Jamtli. Dagen blev en publiksuccé
med drygt 6 000 besökare i strålande höstväder. Föreningsarkivet hade bjudit in medlemsföreningar att delta under dagen för att informera om sin verksamhet. Dagen var ett
samarbete med Jamtli.

Under dagen hade FAJ en plats i Jamtlis foajé där vi informerade om verksamheten och visade en del handlingar och
föremål ur våra samlingar. Gertrud Ståhlemar och Harriet Svaleryd, båda ledamöter i Föreningsarkivets styrelse samtalar
med en av alla besökare under Jamtlidagen.

Jidca, Jämtlandsgrupp för internationellt samarbete, var
en av alla föreningar som passade på att presentera sin
verksamhet.

Trädgårdsföreningen i Jämtlands län var omgiven av
grönska under Jamtlidagen.
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I härligt höstväder bjöd Frälsningsarmén på ett smakprov på sin sopplunch.

Dokumentation och publikation
Dokumentation. Föreningsarkivet dokumenterade valrörelsen 2010 utifrån aktiviteterna
i och kring valstugorna på Stortorget i Östersund. Vi samlade in valmaterial, tog foto
grafier och försökte rent allmänt ringa in temperaturen och stämningen inför valet.
Dokumentation i form av bilder och material kommer sedan att arkiveras tillsammans
med de övriga handlingar vi redan har från de politiska partierna.

Föreningsarkivet dokumenterade 2010 års
valrörelse i Östersund.
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Publikation. För att sprida information om och stimulera till forskning på våra samlingar har vi under året både publicerat och bidragit med material till ytterligare ett par
artiklar. Arbetet med tidskriften HUR påbörjades också under året, där temat beräknas
bli människor och våra husdjur.

Utställningar och marknadsföring
Ett antal utställningar med material från Föreningsarkivet har producerats under 2010:
* Presentation av vårprogrammet 2010, Landsarkivet/Föreningsarkivet.
* Utställning av valpropaganda, Länsbiblioteket, Östersund.
* Utställning i samband med Jamtlidagen, Jamtli.
* Samtalsklimat (i samband med Arkivens natt & dag), Landsarkivet/Föreningsarkivet.
* Julutställning, Landsarkivet/Föreningsarkivet

Föreningsarkivet ställde under valrörelsen ut äldre valmaterial på Länsbiblioteket i Östersund.
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Kurser, fältarbete och studiebesök
Föreningsarkivet har besökt bland annat IF Castor, Ope IF, Ås och Brunflo hembygdsföreningar för att på plats hjälpa föreningarna med frågor rörande arkivering och doku
menthantering. Under hösten höll vi också kursen ”Ordning och reda på papperen”,
vilken lockade både gamla och nya medlemmar.
Vi har också varit ute och informerat om vår verksamhet, bland annat för ABF:s PROakademi samt tagit emot flera studiebesök på arkivet där vi visat våra samlingar och
berättat om vår verksamhet. Bland annat har Industrihistoriska föreningen, Östersunds
Folkdansgille och Gymnasieföreningen Optimal besökt oss.
I oktober gjorde vi tillsammans med Landsarkivet en studieresa till Stockholms stadsarkiv, Riksarkivet och Landsarkivet i Vadstena.

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 2010. Då NCK under året sökt och fått en större summa projektmedel,
är det numera tre personer anställda, två forskningsassistenter som båda är disputerade
historiker och en projektadministratör och arkeolog.
Ett av de nya projekten, ”Kulturarv i rörelse”, som inleddes under förra året handlar
om att visa hur kulturarv i form av materiella lämningar såsom föremål, dokument,
byggnader och immateriella såsom traditioner och sedvänjor, kan användas som en
utgångspunkt för att utveckla företagandet i regionen och därmed även på sikt bidra till
ökad tillväxt. Detta projekt, och andra, ligger också väl i linje med arkivens uppgift att
öka den kulturella kompetensen inom länet, med det övergripande målet att bidra till en
ökad livskvalitet för länsinvånarna.
NCK arrangerar bland annat konferenser, workshops, leder forskningsprojekt samt
arbetar med information inom området kulturarvspedagogik. NCK har som ambition
att verka både på ett internationellt, nationellt och regionalt plan med konferenser,
seminarier, forskningsprogram och informationsverksamhet. I februari hölls NCK:s
årliga konferens med deltagare från arkiv-, musei-, konstmusei- och kulturmiljösektorn
i Norden. Årets tema var ”Pergament och runstenar: Kulturarvspedagogik och äldre
tider.” I november arrangerades ett sjätte seminarium med deltagare från de kulturarvsinstitutioner som ingår i NCK:s referensgrupp.

10

Slutord
Föreningsarkivet kan se tillbaka på ett aktivt år med ytterligare satsning på utåtriktad
och arkivpedagogisk verksamhet riktad mot barn, unga och seniorer. Den ordinarie basverksamheten bekostas av medel från Landstinget i Jämtlands län, Kommunförbundet
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 Öster
sund 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 verksamhet, 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 till
fälligt anställda, praktikanter för deras fina arbetsinsatser under året.
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