
 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2020 

 

Föreningsarkivet i Jämtlands län, FAJ, är föreningslivets eget arkiv med handlingar från nästan 4 500 

föreningar. Vårt uppdrag är att samla in, dokumentera, vårda, bevara och tillgängliggöra detta 

kulturarv. Vi har också till uppgift att förmedla och väcka intresse för lokalhistoria och arbeta med 

service och rådgivning om arkivfrågor i föreningslivet. Detta gör vi genom att arbeta med bland annat 

programverksamhet, information, utbildning och service till dem som vänder sig till oss. 

Föreningsarkivets arbete styrs, förutom av stadgarna, av den regionala kulturplanen inom 

Kultursamverkansmodellen och genom årsvisa avtal med Region Jämtland Härjedalen.  

Verksamheten finansieras av avgifter samt genom bidrag från Region Jämtland Härjedalen inom 

Kultursamverkansmodellen. 
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Medlemmar 

Föreningsarkivet har vid 2020 års slut 461 medlemmar, ungefär samma nivå som i fjol. 

Medlemmarna i Föreningsarkivet representerar flera olika områden inom civilsamhället. Allt från 

nytto- och kooperativa föreningar som vägsamfälligheter och kreatursbolag via hjälporganisationer 

som Röda korset och Rädda barnen till mer fritidsrelaterade föreningar som schackklubbar, idrotts- 

och körföreningar.  

Några föreningar lägger ner sin verksamhet eller slås samman med en annan förening. Andra 

föreningar kommer till. Under året har Föreningsarkivet fått 5 nya medlemmar. Dessa är: 

Föräldrakooperativet Tummelisa i Östersund, ek förening 

Östersunds konståkningsförening 

Hede Hembygdsförening 

Hjärtgymnasterna 

Mårdsjöns Idrottsförening 

Jämtland/Härjedalen Golfdistrikts Förbund 

Föreningsarkivets medlemmar består nu av 

351 lokala föreningar 

89 distriktsorganisationer 1 

10 regionala organisationer 

6 nationella organisationer 

4 privata stödmedlemmar 

1 organisation stödmedlem 

 

Fotografi från uppstarten av firandet av Föreningsarkivet 40 år; Frukostseminarium 13 mars. 

  

 

1 Distriktsmedlem är den medlem som i sin tur har föreningar som medlemmar. Läns- eller 

distriktsövergripande föreningar med enskilda individer som medlemmar kategoriseras som lokala föreningar. 
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Styrelsens sammansättning 

Föreningsarkivets styrelse består av ordförande, sex valda ledamöter samt två ledamöter utsedda av 

Region Jämtland Härjedalen samt suppleanter till dessa. Styrelsen har under året haft följande 

sammansättning: 

Ordinarie ledamöter 

Bengt Bergqvist Socialdemokraterna i Jämtlands län ordförande 

Lennart Wadensjö Vänsterpartiet   vice ordförande 

Solveig Gustafsson Trädgårdsföreningen i Jämtland kassör fram till 22/10 

Ulrica Löfstedt  Östersunds konståkningsförening kassör från och med 22/10 

Jerker Bexelius Gaaltije 

Sara Grut  Åskören 

Svenbjörn Kilander Socialdemokraterna 

Jörgen Mårtensson Teaterföreningen Arnljotspelen 

Maria Nerpin  Region Jämtland Härjedalen 

Bo Oskarsson  Region Jämtland Härjedalen 

Suppleanter  
Bo-Örjan Försth ABF 

Jean-Pierre Levy Alliance Française d’Östersund 

Clara Bodén  Rödöns SK 

Jenny Persson  Region Jämtland Härjedalen 

Tahar Khalfallah Region Jämtland Härjedalen 

Revisorer 

Maud Tornving 

Göran Schylander 

Revisorssuppleanter 

Örjan Hall 

Bernt Söderman 

Valberedning inför årsmötet 2021 
Mikael Häggmark Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare 

Mikael Andersson Jämtlands Gille 

Elias Benharaoua Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund 
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Personal 

Arkivet har tre personer med tillsvidareanställning.  

Arkivchef Eva Tegnhed; 100 % 

Arkivarie Amanda Vesterlund; 100 % 

Arkivpedagog Mia Nilsson; 50 %. 

Inom ramen för våra projekt; På Plats i Hela länet och Tillgängligt Bibliotek, har Josefin Daddono 

arbetat på Föreningsarkivet under hela 2020. 

Monica Starkenberg har under året fortsatt sitt arbete som volontär för föreningen, och varit en 

utomordentlig hjälp i ordnings- och förteckningsarbetet. 

Under året har vi också haft hjälp av Eva Östlund under två månader i en omfattning av 75 % i 

arbetet med att ordna och förteckna extraordinärt stora arkiv. 

Föreningsmöten 

Årsmöte 

Föreningen fyllde under året 40 år, och planerna för jubileumsfirandet var stora. Årsmötet skulle ha 

ägt rum på Gamla Teatern den 7 april och var tänkt att innehålla extra allt på alla områden. När 

pandemin bröt ut tvingades föreningen ändra planerna. Årsmötet sköts till en början upp, och hölls 

till slut digitalt den 22 oktober. 36 ombud deltog och ytterligare fem personer närvarade i mötet. 

I samband med årsmötet uppvaktade PRO Distriktet Jämtlands län Föreningsarkivet genom att ge en 

gåva till sin studiefond.  
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Möten med styrelse och arbetsutskott 

Styrelsen har under året haft 4 möten. Styrelsens arbetsutskott har utöver detta haft 5 möten. 

Bakom kulisserna 

Ordnings- och förteckningsarbete 
Under våren och sommaren sågs en viss ökning 

av leveranser och flera personer och föreningar 

berättade att man tagit vara på det tomrum 

som uppstått när övrig verksamhet tagit paus, 

och ägnat tiden till att ta hand om och sortera 

sina arkiv. Antalet ”död-städningar” då enskilda 

individer rensat, sorterat och lämnat in 

handlingar som funnits hemma verkar också ha 

ökat. Under hösten och vintern minskade dock 

leveranserna och totalt tog Föreningsarkivet 

under 2020 emot 178 leveranser. Det är färre än 

i fjol och en klar avspegling av pandemins 

effekter på samhället. Vi kan notera att 

minskningen rör aktiva föreningar medan 

nedlagda föreningars handlingar kommit in i 

samma utsträckning som vanligt.  

Två exempel på intressanta arkiv som kommit in 

är Fillsta mejeri och Konsum Jämtland. Fillsta 

mejeri likviderades 1930, men levererades alltså 

först nu. Konsum Jämtland i sin tur utgör en 

viktig pusselbit för att förstå den viktiga kooperationen i länet.  

Under 2020 har sammanlagt 209 arkiv ordnats upp av personalen på Föreningsarkivet. Av dessa 

skapades 110 helt nya arkiv medan 99 befintliga arkiv fick kompletterande handlingar. Två väldigt 

stora arkiv, med leveranser från flera år, kunnat ordnas upp genom särskilda satsningar; Hållands 

folkhögskola och Socialdemokraterna i Jämtlands län.  

Projektet Tillgängligt Bibliotek 

Allt för få känner till Föreningsarkivets referensbibliotek. Det innehåller främst litteratur om de stora 

folkrörelserna men också arkivvetenskap, kulturpolitik och pedagogik och är på många sätt ett 

mycket gott komplement till arkivsamlingarna. För att fler ska kunna dra nytta av biblioteket 

påbörjades 2019 arbetet med att registrera titlarna i den nationella biblioteksdatabasen Libris. 

Projektet, som finansieras med medel från Region Jämtland Härjedalen, Stiftelsen Längmanska 

kulturfonden och Sparbankstiftelsen, fortsatte under våren 2020 och är nu avslutat. Biblioteket 

innehöll vid årets slut 3 104 titlar varav 199 är helt unika och bara finns hos oss. Samlingen byggs på 

Mia Nilsson när hon arbetar med att ordna upp arkivet efter 
Hållands folkhögskola. 
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successivt genom leveranser, donationer och inköp av mer 

referenslitteratur. Om du vill veta mer om arbetet med 

Föreningsarkivets bibliotek kan du läsa vår projektrapport här. 

Satsning på föremålssamlingen 

Under året har Föreningsarkivet färdigställt den påbörjade 

satsningen avseende föremålssamlingen. Stora delar av 

samlingen har fått en översyn med lättare rengöring, bättre 

förpackningar och finns nu sökbara i arkivförteckningssystemet. 

Parallellt med detta har föremålen också fått ny lokal. Istället 

för att förvaras längst ner i huset återfinns de högst upp i ett 

nyinrättat eget utrymme ”Föreningsarkivets bibliotek och 

föremålssamling”.  

Projekt På plats i hela länet 

Pandemins inträde har inneburit en stor omställning för hela 

samhället. Många har tacksamt tagit emot de digitala 

erbjudanden Föreningsarkivet kunnat erbjuda som ersättning för de fysiska aktiviteter som har 

behövt ställas in. Föreningsarkivet var, tack vare projektet ”På plats i hela länet”, väl förberedda på 

att göra nämnda digitala omställning och lyckades på bara någon månad växla över hela 

programverksamheten från fysiska träffar till digitala sändningar.  

Förutom omställningen av programverksamheten har Föreningsarkivet under året också färdigställt 

ett antal filmhandledningar som kan användas av grupper, studiecirklar, föreningar eller andra 

intresserade. Filmerna ligger på hemsidan, faj.se, och är tillgängliga för alla. Bland annat finns en 

handledning om hur man söker i NAD och flera kortare filmer om vad man kan hitta om sina 

släktingar i föreningsarkiv. Filmen om NAD har blivit nationellt uppmärksammad av Sveriges 

släktforskningsförbund och länk till filmen förmedlades via deras skrift rötter.se.  

Sex olika teman har nu också tagits fram i syfte att historieintresserade personer ska kunna jobba 

utifrån arkivmaterialet ”på sin egen plats”, utanför Arkivhuset. Temana, som närmare presenteras på 

hemsidan, är: 

• Fotografier 

• Dokumentation 

• Ordna och bevara arkivhandlingar 

• Kreativt skrivande 

• Släktforskning  

• Avskrifter 

Inom ramen för projektet genomfördes också en enkät om hur barn och unga skulle vilja jobba med 

kulturarvet. Glädjande nog kunde vi  konstatera att det finns ett stort intresse både för historia och 

https://foreningsarkivet.sharepoint.com/:w:/s/Gemensamt/EdT1LOhQubVAjRp9SuQa6AwBPFPzcoA5ZnX6ifRrtU6goA
https://foreningsarkivet.sharepoint.com/:w:/s/Gemensamt/EdT1LOhQubVAjRp9SuQa6AwBPFPzcoA5ZnX6ifRrtU6goA
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arkiv hos den yngre generationen. Ca 75% ser möjligheter med arkiven för att arbeta kreativt på sin 

fritid. För den som vill fördjupa sig i projektet, kan man läsa årsredovisningen för projektet här. 

 

Besök, utlån och programverksamhet 

2020 har inte varit likt något annat år, åtminstone inte sedan i slutet av mars. Före pandemins 

utbrott hann vi genomföra en hel del av vår planerade programverksamhet, och ha läsesalen öppen i 

vanlig utsträckning. Den 17 mars stängdes lokalerna för grupper och all programverksamhet sattes 

tillfälligt på paus. För hur länge vet vi fortfarande inte. Läsesalarna har kunnat hålla öppet som vanligt 

under hela året, men vi har märkt en tydlig minskning av antalet personer som kommit på besök, 

1 594 mot 2 505 under 2019. Däremot har antalet efterfrågade originalhandlingar ökat. I år användes 

428 volymer av olika besökare mot fjolårets 408. Denna siffra kan dock skifta en del mellan åren, 

beroende på vilken typ av forskningsfrågor som undersökts. 2018 var siffran uppe över 700.  

Barn och unga 

När det gäller gruppen barn och unga hann vi fram till mitten av mars ta emot 19 grupper med totalt 

268 elever. När vi sedan behövde stänga ner verksamheten hade vi 20 grupper inbokade som vi 

tvingades boka av. Successivt införde sedan skolorna också själva restriktioner där besök till och 

klassers besök utanför skolan reglerades hårt. Detta har inneburit att vi inte kunnat möta några 

elever alls under resten av året.  

Istället för fysiska möten med klasser har vi valt att fokuserat på digitala upplägg för nätet. Under 

hösten har vi påbörjat ett större arbete med att göra om lärplattformen ”Arkiv och lärande.se”. 

Arbetet med detta kommer att fortgå även under stora delar av 2021. 

Trots alla tråkiga pandemieffekter, kan Föreningsarkivet glädjande nog berätta att vi, i samarbete 

med Landsarkivet, blivit nationellt uppmärksammade och fått ett stipendium för vår barn- och 

ungdomsverksamhet från Genealogisk Ungdoms fond: 

 

 

 

https://foreningsarkivet.sharepoint.com/:w:/s/Gemensamt/EfQtTvgwUItHjXejJg-VQB0BzoKteWgYd-khNmLcMIvFOA
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Stipendium ur Genealogisk Ungdoms fond tilldelas i år Föreningsarkivet i 

Jämtlands län som nominerats av Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare. 

Tillsammans med Landsarkivet i Östersund gör Föreningsarkivet omfattande 

insatser för att med hjälp av exempel hämtade från handlingar i arkiven göra barn 

och ungdomar i länets skolor medvetna om regionens historia. 

Det var våra goda vänner inom Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare som nominerade oss: 

”Vi är mycket glada för att fått möjlighet att lyfta upp det goda arbete som Arkivet i Östersund utför 

varje år, även under Covid-19 då man ställt om verksamheten till nya digitala mötesplattformar, så 

att vi kan fortsätta vår fina samverkan med att lyfta Jämtland och Härjedalens unika historia” säger 

ordföranden i Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare i Östersund Michael Häggmark. 

Läs mer här: https://www.rotter.se/sena.../3301-de-ar-ar-arets-pristagare 

Kultur och hälsa 

Inom ramen för arbetet med kultur och hälsa har Föreningsarkivet arbetat för att skapa mötesplatser 

och möjlighet till stimulans genom arkivets verksamhet. Pandemin har tyvärr allvarligt påverkat och 

begränsat möjligheterna för oss att arbeta med denna verksamhet, särskilt eftersom vår främsta 

målgrupp inom fokusområdet är och har varit personer över 65.  

I arbetet med avskriftsgrupper har vi helt fått pausa de fysiska träffarna. Kontakten mellan avskrivare 

och ansvariga på Arkivet har istället fått ske via mejl. Vi kan dock glädjande notera att många har 

fortsatt med sina arbeten, sina avskrifter, hemifrån. En del har även efterfrågat och hämtat nya, 

inskannade, bilder för nya uppdrag. Andra har valt att gå vidare i sin utveckling och har tagit på sig att 

motläsa andras avskrifter så de stämmer gentemot originalet. Förutom att korrekturläsa på detta sätt 

hjälper dessa personer också till med speciellt svårlästa ord eller meningar.  

Föreläsningsserien After Work hann med 7 föreläsningar innan det infördes restriktioner och även 

den här verksamheten pausades. Under våren deltog 1 334 deltagare, varav 615 på mötesplatser i 

länet. Siffrorna är lågt räknade eftersom all statistik ännu inte kommit in, även detta en praktisk 

konsekvens av pandemins effekter. Efter ett kortare uppehåll på våren valde sju mötesplatser att 

öppna upp för publik igen under hösten, men tyvärr tvingade nya restriktioner samtliga att stänga 

igen redan efter bara några veckor. Samtliga höstens föreläsningar hölls utan publik i en tom lokal.  

Eftersom målet med föreläsningarna egentligen inte är att nå ut med ”bara föreläsningarna”, utan att 

skapa möten i samband med föreläsningarna, har vi tidigare endast distribuerat länken till 

mötesplatser och respektive värd. Under hösten har dock alla föreläsningar gått att nå via en öppen 

länk, fri för alla att ta del av hemifrån. Vår förhoppning är att föreläsningarna, under rådande 

situation, i sig bidrar till tidsstimulans och en känsla av gemenskap - trots att vi inte kan sitta 

tillsammans.  

https://www.rotter.se/sena.../3301-de-ar-ar-arets-pristagare
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Under hösten tittade 1 962 personer, varav 177 på mötesplatserna, på föreläsningarna. 

Programverksamhet 

Årets programverksamhet startade som brukligt i slutet av januari och 8 programpunkter 

arrangerades på plats på Arkivet, med 130 deltagare, innan även denna verksamhet pausades. För 

att överhuvudtaget kunna nå ut med någon programverksamhet började vi omgående försök med 

att ställa om fysiska träffar till digitala. Genom ett samarbete med studieförbundet Vuxenskolan fick 

vi hjälp att prova oss fram till olika digitala lösningar. Inom ramen för Vuxenskolans digitala 

verksamhet erbjöd Föreningsarkivet ett föredrag om ”Östersunds fabriks- och hantverksförening” 

och ett om ”Fanorna i arkiven”. Deltagarantalet var blygsamt, men vi lärde oss massor.  

 

Utifrån vunna erfarenheter investerades sedan i egen teknik, så att vi under hösten kunde gå ut med 

ett eget, helt digitalt, arkivprogram. Så här i efterhand kan konstateras att många mödosamma 

timmar lagts ned på att hitta fram till en tillräckligt bra form och produkt, men att vi till slut också 

nått större publik än vad vi skulle ha gjort om vi haft samma föreläsningar på plats inom traditionell 

verksamhet. Idéerna om att ha lokal prägel på innehållet och vikten av att hålla en lättsam ton i 

förmedlingen har vi hållit fast vid. Tack vare att föredragen kunnat ligga ute en vecka efter att vi haft 

själva sändningen har vi också nått många helt nya målgrupper, personer som inte kan ta del av 

verksamhet dagtid och live.  
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Under hösten erbjöd Arkivet i Östersund 11 programpunkter med 692 deltagare live och 3 266 

digitalt. 

Delaktighet och medskapande 

Arkiv är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv och det är viktigt att folk i allmänhet blir 

engagerade i arkivbildning, bevarande av och tillgänglighet till vårt skriftliga kulturarv. 

Stöd till medlemmarnas arbete med egna arkiv 

Under 2019 och 2020 har de regionala enskilda arkiven i Sverige haft en satsning tillsammans med 

Sveriges Hembygdsförbund för att öka kunskapen om att ta hand om och ordna arkiv inom 

Hembygdsrörelsen. Utifrån Föreningsarkivet i Jämtlands läns erfarenheter kring digital produktion 

ombads vi att ta aktiv del i projektet och producera 10 korta filmer i en serie som kom att benämnas 

”Ta hand om arkiven”. Serien ger handgriplig vägledning till hembygdsföreningar och har tagits emot 

mycket positivt, både av hembygdsrörelsen och andra arkivinstitutioner.  Självklart kan serien också 

vara till stor nytta även för alla typer av föreningar. 

Kursverksamhet och handledning till de enskilda arkiven är en viktig del av Föreningsarkivets 

verksamhet. Under året har vi inom programverksamheten arrangerat fyra kurser i att ordna och 

bevara med sammanlagt 42 deltagare. Genom det ovan nämnda nationella samarbetsprojektet 

mellan Hembygdsförbundet och Föreningen Sveriges länsarkivarier, arrangerades dessutom en 

heldagskurs särskilt för hembygdsföreningar. Vid denna träff deltog 29 personer från 16 olika 

hembygdsföreningar i Jämtland och Härjedalen. Arrangemanget gjordes i samarbete med vårt 

regionala hembygdsförbund Heimbygda. Liknande dagar har arrangeras i samtliga län i Sverige under 

hösten/vintern 2019 - 2020. 

Projekt om volontärverksamhet 

Sedan september 2018 har Föreningsarkivet deltagit i ett projekt rörande volontärer som 

koordinerats av NCK, Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik. Syftet med projektet har varit att 

skapa en utbildning för de institutioner inom kulturarvssektorn som vill jobba med volontärer, och 

projektets fulla namn är The Nordic Academy for Volonteer Management. Målgruppen är framförallt 

museer, men Föreningsarkivet har varit med som part för att ge ett arkivperspektiv på 

frågeställningarna. Även inom arkivsektorn arbetar man idag med volontärer, bland annat vi i 

Jämtland. Projektet finansierades av Nordplus och avslutades under hösten. 
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Övriga aktiviteter och evenemang  

Arkivens dag  

 

Vid mitten av november firades i år som alltid Arkivens dag. På grund av besöksrestriktioner kunde vi 

inte som brukligt bjuda in till lördagsöppet på Arkivvägen 1. Istället flyttades hela arrangemanget ut 

till Stjärntorget i centrala Östersund. Idén om att nå arkivintresserade lördagsflanörer blev mycket 

lyckad. Temat för arrangemanget var ”Svart på vitt”. De som stannade till fick smaka på glögg kokad 

efter ett 1600-talsrecept, titta på fotografier ur Föreningsarkivets och Landsarkivets samlingar och ett 

erbjudande om att gå stadsvandring. Den annonsering som prydde alla infartsskyltar till Östersund 

veckan före arrangemanget gav god reklam och tydlig effekt. Dessutom gjorde både ÖP och TV 4 

reportage om evenemanget.  

Sammanlagt delades 155 glöggmuggar ut under dagen, och 35 personer deltog i stadsvandringarna. 

Seniormässan 

Föreningsarkivet deltog även i år på Seniormässan 

på OSD i Östersund i januari. Under mässans dagar 

pratade vi med ca 300 av mässans totalt 4 000 

besökare. I montern visade vi på vad man kan hitta 

på arkivet och delade ut broschyrer för 

programverksamheten. 
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Fler aktiviteter, nationellt och internationellt 

NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim) ger varje år en masterutbildning i 

”Kulturminnesvärn”. En veckas utbildning förläggs till Östersund, och Föreningsarkivet tillsammans 

med Landsarkivet bidrar i samband med detta med en halvdagsutbildning i hur man kan arbeta 

pedagogiskt med och utifrån arkiv. I år deltog 10 studenter. Utbildningstillfället innehåller både teori, 

workshop och stadsvandring. 

Arkivpedagogiskt Forum 

Under året har Föreningsarkivet arrangerat två möten med det nationella nätverket Arkivpedagogiskt 

forum. I februari hade vi en träff i Östersund med 16 deltagare. Fokus låg på metodutveckling och 

projektpresentationer. Bland annat presenterade Folkrörelsearkivet i Västerbotten sitt projekt ”Göra 

det osynliga synligt!” där de skapar ett digitalt skolprogram och en metodbok med fokus på normer, 

källkritik och arkiv. Föreningsarkivet i Jämtlands län bidrog med en presentation av resultaten från 

projektet Demokrati, dialog och delaktighet, ett metodutvecklingsprojekt med fokus på elever inom 

särskolan. 

Höstens möte var tänkt att hållas på Stockholms Stadsarkiv men på grund av restriktioner 

genomfördes mötet till slut helt digitalt. 29 personer deltog. Huvudfokus för träffen var den digitala 

omställningen av pedagogiken - hur man kan göra, vad man får göra och hur vi gjort. 

Dokumentationen av omställningarna på grund av pandemin var också ett spår som diskuterades.   

Svenska Arkivförbundet 

Föreningsarkivet i Jämtlands län ansvarar för den administrativa kanslifunktionen för förbundet, och 

ersätts ekonomiskt för detta. Arkivchefen innehar för närvarande också en styrelsepost i förbundet, 

och är utsedd till sekreterare. Under året har Svenska Arkivförbundet bland annat arbetat med att 

stimulerat enskilda arkiv i Sverige att göra olika typer av dokumentationer utifrån det speciella läge 

världen befinner sig i. Projektet heter #Corona2020. Utifrån detta arrangerade förbundet i oktober 

ett nationellt webbinarium kring metoder för dokumentation.  

Föreningen Sveriges länsarkivarier 

I varje län i Sverige finns en motsvarighet till Föreningsarkivet i Jämtlands län. Vi ser olika ut, har olika 

styrning och det finns skillnader i historia och organisation. Men vi har också mycket gemensamt! 

Många frågor är desamma för alla regionala enskilda arkiv runt om i Sverige och samarbetet genom 

föreningen är därför viktigt. Årsmötet hölls i år i Härnösand, dagarna innan pandemins intåg. 
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Samarbeten 

Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund 

Landsarkivet i Östersund, som är en del av Riksarkivet, är en nära och viktig samarbetspartner för 

Föreningsarkivet. Institutionerna samverkar kring lokaler, personal och verksamhet. 

NCK 

Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, är ett nordiskt-baltiskt centrum för lärande om och 

genom kulturarv. Föreningsarkivet var, tillsammans med Jamtli och Landsarkivet, initiativtagare till 

bildandet av detta centrum 2005. Föreningsarkivet är idag en av 12 aktieägare, med Jamtli som 

majoritetsägare. Sedan oktober 2020 är Föreningsarkivets arkivchef suppleant i styrelsen. Under året 

har NCK, förutom till årsstämman, bjudit in till två ägarmöten för att diskutera bolagets verksamhet 

och framtid.  

Med kulturarv som utgångspunkt samarbetar NCK med kulturarvsinstitutioner, universitet och 

regioner runt om i Norden, Baltikum och Europa. Man arbetar med forskning, metodutveckling, 

policyutveckling och fortbildning. Som delägare uppdateras Föreningsarkivet kontinuerligt om 

nyheter och utveckling inom det kulturarvspedagogiska fältet  

Släktforskarföreningen 

Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare är en del av samarbetet inom Arkivet i Östersund. 

Föreningen har under normala omständigheter sina medlemsmöten i Arkivhuset, och dess 

medlemmar ställer inte minst upp som volontärer i vår läsesal på tisdagseftermiddagar. Det gör att 

besökare till Arkivet kan få extra hjälp, framförallt inom släktforskning. Föreningen är också 

huvudansvarig för arrangemanget Släktforskningens dag som hålls i januari. 

Fornskriftsällskapet 

Fornskriftsällskapet arbetar med att göra orienterande avskrifter av källor ur Jämtlands och 

Härjedalens historia. Sällskapet har för närvarande ca 60 medlemmar och ordförande är 

landsarkivets chef Maria Press. Medlemmarna väljer själva vad de vill skriva av. Praktiskt leds 

träffarna av arkivpedagog Mia Nilsson. 

Regionalt Kulturforum 

Regionalt Kulturforum är länets operativa samverkansorgan för de regionala kulturverksamheterna 

med särskilt fokus på barn och unga. Syftet är att stärka samverkan regionalt och att verka som 

dialogpart mot Regionen, kommuner, föreningar och kulturskapare. I Regionalt Kulturforum ingår 

konsulenter, producenter och pedagoger inom områdena scenkonst, film, konst, slöjd, kulturarv, 

bibliotek och design. Regionens kultursamordnare är ordförande. Forumet har möten några gånger 

per termin. Varje år besöker också gruppen någon av länets kommuner för att på plats diskutera med 

kommunpolitiker och tjänstemän hur man gemensamt kan jobba för ett gott och brett kulturutbud i 

hela länet. En resa till Ragunda var planerad till maj 2020 men fick skjutas på framtiden. 
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Avslutning 

Föreningsarkivet vill rikta ett varmt och uppriktigt tack till Landsarkivet i Östersund och dess personal 

för ett mycket gott samarbete under året som gått. Ett stort tack riktas även till övriga verksamheter 

inom Arkivet i Östersund för det goda och givande samarbetet under året. Det är tack vare detta 

samarbete som vi med förhållandevis små resurser kan nå ut så bra som vi gör i samhället.  

Slutligen vill styrelsen framföra sitt varma tack till alla medlemsorganisationer och till 

Föreningsarkivets kunniga och engagerade personal, såväl till fast som tillfälligt anställda och 

volontärer för deras fina arbetsinsatser under året. 
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