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Nyhetsbrev 1, februari 2019 
 

Välkommen till Svenska Arkivförbundet! 
Ni som får detta nyhetsbrev är sedan tidigare medlemmar antingen i Näringslivsarkivens 

Förening, NAF, eller Folkrörelsernas arkivförbund, FA. Dessa två föreningar bildade 23 maj 

2018 ett nytt förbund, Svenska Arkivförbundet. De tidigare föreningarna finns ännu kvar, men 

utan verksamhet, och som medlemmar i dessa blir ni automatiskt medlemmar i Svenska 

Arkivförbundet. 

 

Det nya förbundet är nu under uppbyggnad sedan den nya styrelsen trädde i funktion vid 

årsskiftet. Styrelsen består av sju ledamöter, ordförande är Eva Sjögren Zipsane tidigare chef 

för Skånes Arkivförbund och Landsarkivet i Östersund, vice ordförande Torgny Larsson, 

tidigare ordförande i Folkrörelsernas arkivförbund, kassör är Per Lundin, chef för 

Blekingearkivet, sekreterare är Eva Tegnhed, chef för Föreningsarkivet i Jämtlands län och 

ledamöter är Petter Falk, Landsarkivet i Göteborg, Erik Åström, Statens Kulturråd och Ola 

Wirtberg, ABF. 

 

Det blir en kort startsträcka till förbundsstämman i maj, tid och platsför detta meddelas inom 

kort. Men innan dess är det många praktiska saker som ska lösas, som det alltid är i en ny 

organisation. Mycket av arbetet kommer att skötas av förbundets kansli där Föreningsarkivet i 

Jämtlands län tar hand om allmän administration och Blekingearkivet ekonomi och 

medlemsfrågor 

 
Av Eva Sjögren Zipsane 

 

Första styrelsemötet 
Arkivförbundets första styrelsemöte hölls på Arkivcentrum Syd i Lund 9-10 januari. 

Dagordningen var omfattande med praktiska frågor som rörde övergången från de tidigare 

föreningarna, och start och uppbyggnad av det nya förbundet. Arkivförbundet kommer att 

överta FA:s och NAF:s platser i olika former av samverkansammanhang som Riksarkivets 

samarbetsråd för enskilda arkiv, i planeringen inför arkivveckan 2020, i Svenska Arkiv i 

Samverkan för Synlighet (SASS) med flera. En viktigt fråga var hur, och i vilka andra 

sammanhang Arkivförbundet snabbt skulle kunna bli synligt och känt både inom 

kulturarvssektorn, för myndigheter och även inåt bland medlemmarna. Ett bra stöd för 

diskussionerna var interimsstyrelsens verksamhetsplan och anteckningarna från grupparbetena 

under extrastämman i Gävle. Här fanns många goda förslag, uppmaningar och 

utvecklingslinjer som Arkivförbundet i möjligaste mån kommer att följa. Har du synpunkter 

på Arkivförbundets verksamhet, hör gärna av dig till eva.zipsane[]at]gmail.com 

 
 

Av Eva Sjögren Zipsane 
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Förtydligande av stadgarnas § 11 avseende ”Rösträtt” 
Styrelsen har fått i uppdrag att göra ett förtydligande avseende den lydelse, som finns i 

Svenska Arkivförbundets stadgar § 11 ” Rösträtt samt beslut vid förbundsstämma eller extra 

förbundsstämma”. Det uppstod en viss förvirring i anslutning till stämman i maj 2018, när 

stadgarna antogs. Information i anslutning till mötet gav vid handen, att representant/ombud 

kunde rösta i egenskap av båda och därvid äga 2 röster. Så är inte fallet! 

 

Nominerat ombud röstar för den organisation som man är anmäld ifrån. En organisation som 

inte har möjlighet att anmäla ett eget ombud, kan via skriftligt anmäld fullmakt – ge en 

närvarande person i uppdrag att verka som ombud (under förutsättning att den personen inte 

är utnämnt ombud av annan organisation).  

 

I praktiken gäller den enkla regeln 1 person = 1 röst. Vilket egentligen är tydligt 

formulerat i stadgarna. ” Vid förbundsstämma eller extra förbundsstämma äger varje medlem 

en röst. Rösträtt kan utövas genom fullmakt. Ombud kan endast företräda en (1) medlem”. 

 

Problemet ligger alltså inte i skrivningen utan i den muntliga förklaring som gavs vid 

stämman i maj 2018. Styrelsen för Svenska Arkivförbundet anser därför inte att skrivningen i 

stadgarna behöver ändras. För att det inte ska bli vidare missförstånd kommuniceras detta 

både genom detta nyhetsbrev och i kallelsen till årsmötet 2019. 
 
Av Per Lundin 

 

Var med och påverka! 
I en ny organisation finns det många frågor att diskutera och medlemmarna måste komma till 

tals. Om det är några speciella ärenden ni vill ta upp på årsstämman, är det dags att anmäla 

dem nu. Av stadgarna framgår:  "Medlem som önskar föreslå ärende, som ska behandlas vid 

förbundsstämman, ska skriftligen anmäla detta till förbundsstyrelsen före februari månads 

utgång."  

 
Av Eva Sjögren Zipsane 

 

Kommunikation 
En av alla viktiga saker styrelsen fått med sig att arbeta med framöver är kommunikation. 

Medlemslistorna för FA och NAF har nu sammanställts, och alla har också fått ett mail eller 

en påringning om att uppdatera sina kontaktuppgifter. Svenska Arkivförbundet kommer i 

möjligaste mån att kommunicera via mail, och vi tror nu att vi fått in aktuella mail-adresser 

från nästan alla. Detta nyhetsbrev är det första i sitt slag, men styrelsen har som ambition att 

skicka ut nyhetsbrev tre gånger per år framöver.  

Självklart måste vi också ha en bra och kommunikativ hemsida. Denna är på gång, men det 

kommer att dröja ytterligare innan den är klar och kan publiceras. 

Av Eva Tegnhed 
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Nytt från Arkivutredningen 
Arkivpolitiken har inte utretts sedan internet slog igenom på allvar. Arkivutredningen 

annonserades redan i propositionen om en samlad kulturarvspolitik våren 2017, där 

kulturarvsområdet för första gången lyftes fram som ett eget politikområde.  

I direktiven står bl a: 

• se över arkivlagstiftningen samt beskriva och analysera hur samhällsutveckling har 

påverkat och kan förväntas påverka förutsättningarna för arkivverksamheten och olika 

arkivinstitutioner 

• analysera om regleringen för de enskilda arkiven bör förändras för att kunna tillgodose 

behov inom rättsskipning, förvaltning, forskning och skydd för kulturarvet. 

•  

Den 18 november i år ska ett slutbetänkande lämnas till regeringen. Efter många dialoger och 

studiebesök börjar utredningen dra slutsatser av dessa. Vår vice ordförande Torgny Larsson 

ingår i expertgruppen. Arkivförbundet kommer för egen del göra inspel till utredningen. 

Alla har möjlighet att göra det på http://www.sou.gov.se/Arkivutredningen/. Vi uppmanar till 

många synpunkter och förslag till Arkivutredningen. 

 
Av Torgny Larsson 

 

Kurs i att ordna och förteckna 
Under lång tid har det funnits en tradition av återkommande erbjudanden om Grundkurser 

inom arkiv & dokumenthantering inom Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) och 

Näringslivsarkivens förening (NAF). När nu Svenska Arkivförbundet är i en uppstart – så har 

samarbete sökts med Arkivnätverk Syd, för att ge möjlighet till denna typ av grundutbildning 

för arkivassistenter. Kursen hanteras genom Arkivnätverk Syd, men Svenska Arkivförbundet 

vill härmed bereda möjlighet för medverkan, för de medlemsorganisationer som anser sig ha 

personer/personal/medarbetare, som vill kompetensutvecklas inom grundläggande 

arkivkunskap. Grundutbildningen hålls i Lund den 15-17 april (start kl. 12:00 och avslut ca. 

15:00). Ytterligare info om utbildningens innehåll, praktiska arrangemang och kostnad – 

kommer att presenteras på arrangörernas webbplats(er) fr o m 28 februari. www.skanearkiv.se   

www.blekingearkivet.se    

 

Deltagarantalet är begränsat till ca. 15 personer. Frågor om kursupplägg och innehåll besvaras 

av: Anna Ketola: 0707 - 23 79 92 eller Per Lundin: 0706 - 34 83 13. Övriga kontaktuppgifter 

etc via respektive webbplats enligt ovan. 
 
Av Per Lundin 

 

 

 

 

 

http://www.sou.gov.se/Arkivutredningen/
http://www.skanearkiv.se/
http://www.blekingearkivet.se/
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Skriv i ARKIV! 
Ni håller er väl uppdaterade om vad som händer inom arkivsektorn genom att läsa Tidskriften 

ARKIV? Om det är teman eller nyheter som ni tycker saknas, skriv själv, så vi får veta vad 

som är på gång! Du behöver inte vänta på uppmaning, utan har du något att berätta så 

kontakta någon av arkivförbundets redaktörer Per Lundin (per.lundin[at]blekingearkivet.se) 

eller Ola Wirtberg (ola.wirtberg[at]telia.com). 

 

Svenska Arkivförbundet kommer under året att överta FA:s och NAF:s delägarskap i 

tidskriften. Övriga delägare ARKIV är Föreningen arkivverksamma i landsting och kommun, 

FALK, Näringslivets Arkivråd, NLA och Föreningen för Arkiv och informationsförvaltning, 

FAI. 

 

Är ni inte prenumeranter ännu? Kontakta då Per Lundin (per.lundin[at]blekingearkivet.se)  

För 320 kr får ni fyra välmatade nummer per år. 
 
Av Eva Sjögren Zipsane 

 

AVEC 2020 
Den 12-14 maj 2020 samlas arkivsverige i Uppsala för den 6:e upplagan av Arkivveckan 

(AVEC). Senast arrangerades AVEC 2017 i Visby och samlade omkring 500 arkivverksamma 

och intressenter för aktuell information, diskussion och kontakt över arkivsektorsgränserna.  

  

Arkivveckan anordnas av SASS – Svenska arkiv i samverkan för synlighet. SASS är ett 

ramprogram för bred samverkan mellan arkivverksamhetens alla delsektorer och 

organisationer i syfte att utveckla nya former och områden för gemensamma insatser och 

samarbete för att stärka arkivens position som demokratisk basfunktion, tydliggöra arkivens 

roll i kulturarvssammanhang och bidra till att göra arkiven till en resurs i det lokala 

kulturlivet. De samverkande organisationerna är Svenska Arkivförbundet, Föreningen 

arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och 

informationsförvaltning (FAI), Näringslivets arkivråd (NLA) samt Riksarkivet. 

  

Arbetsgruppen för planering av AVEC 2020 i Uppsala, med deltagare från samtliga 

samverkande organisationer samt från lokala värdar i Uppsala, har nu börjat sitt arbete. 

Kontakta gärna Svenska Arkivförbundets representant Anna Ketola 

(anna.ketola@skanearkiv.se) med inspel om det finns önskemål om innehållet i programmet. 

Allteftersom programmet växer fram kommer detta publiceras på Arkivveckans webb: 

www.arkivveckan.se och på Arkivveckans Facebooksida www.facebook.com/Arkivveckan/   

  

Anmälan till AVEC 2020 ska vara möjligt från och med december 2019. Tips! Var tidig i 

anmälan, fram till 31 januari 2020 kommer deltagaravgiften vara något reducerad.   
 
Av Anna Ketola 

 
 


