Nyhetsbrev #4, april 2020
Detta har hänt
Arkivveckan
Arkivveckan (AVEC) i Uppsala den 12-14 maj, ställs in på grund av den pågående Corona covid-19pandemin och de omfattande restriktioner som därav införts för att förhindra smittspridning. Beslut
har tagits om att skjuta fram evenemanget ett år - till 27-29 april 2021.
Inbetald deltagaravgift och hotellkostnad (som bokats via Resia) kommer att betalas tillbaka med
hjälp av Resia, som sköter anmälningarna. Anmälda deltagare får alltså pengarna tillbaka.
Nu hoppas vi att Svenska Arkivförbundets medlemmar vill delta i AVEC i april nästa år i stället. Vi
planerar att genomföra konferensen med i princip samma program och upplägg, och anmälan
kommer att öppna igen under hösten. Man kommer då att behöva göra en ny anmälan. För mer
information se Arkivveckans webbplats: www.arkivveckan.se
Välkommen att medverka vid AVEC 2021!

/Anna Ketola

Möte med Regionsamverkan Norr
Under den sista dagen av ”Folk och Kultur” i Eskilstuna träffade Arkivförbundets Erik Åström och Per
Lundin de regionala kulturcheferna som tjänstgör i Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens
län och Norrbottens län, dvs regionsamverkan Norr. Detta var den tredje träffen inom ramen för de
förankringsmöten som Arkivförbundet har genomfört för att skapa en god dialogyta och en personlig
kontakt med regionerna i Sverige. I och med det här mötet i Eskilstuna har vi hunnit möta samtliga
förutom Västra Götalands-regionen och Stockholm.
Syftet med dessa möten är dels att öppna upp för en naturlig dialog mellan Svenska Arkivförbundet
och de svenska regionerna, dels att ge regionerna en gedigen information om de skiftande
förutsättningar som gäller mellan de regionala arkivverksamheterna. Dessa möten har genomförts
som öppna samtal med 4-6 regioner vid respektive tillfälle. Arkivförbundet presenterar en kort
historik kring uppkomsten av de enskilda arkiven samt redogör kort för de utmaningar som
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verksamheterna står inför i dagsläget. Sedan följer en presentation av de regionala
arkivverksamheterna i respektive län som är närvarande vid mötet.
Den samlade erfarenheten från dessa ”Förankringsmöten” är att regionerna ser positivt på initiativet
från Svenska Arkivförbundet och att få möjligheten till en direktdialog i de frågor som berör
kulturarvsområdet inom kultursamverkansmodellen. Inte minst när det kommer till den pågående
remissrundan för Arkivutredningen, men även för särskilda frågor när de regionala kulturplanerna är
aktuella för revideringsarbete. De representanter för regionerna som vi har träffat har visat på god
kännedom om arkivverksamheterna i respektive län, men det är tydligt att de inte har samma
kunskap beträffande verksamheterna i grannlänen vilket har varit en nyttig ögonöppnare för dem
och som även har hjälpt till att skapa en ny förståelse samtidigt som det ”förankrar” Svenska
Arkivförbundet som en värdefull samtalspart.
/Per Lundin

Händer framöver
Årsmöte 2020
Arkivförbundets årsmöte var planerat att hållas i samband med Arkivveckan i Uppsala. Kallelse till
mötet gick ut i början av mars.
Utifrån rådande pandemi, och det faktum att Arkivveckan inte kommer att genomföras som planerat,
har styrelsen beslutat att dag och datum för mötet trots allt står fast, d v s onsdagen den 13 maj kl
16.15, men att mötet istället kommer att hållas digitalt. Anmälan av ombud ska vara inkomna senast
den 14 april via mejl till eva.tegnhed[at]arkivforbundet.se. Handlingar inför mötet och praktisk
information om själva mötet kommer att skickas ut till anmälda ombud.
/Eva Tegnhed

Svenska Arkivförbundet svarar på remiss
Svenska Arkivförbundet är, liksom många av Arkivförbundets medlemsorganisationer, remissinstans
när det gäller Arkivutredningens betänkande SOU 2019:58, Härifrån till evigheten – En långsiktig
arkivpolitik för förvaltning och kulturarv.
Svenska Arkivförbundet kommer att svara på
remissen, och kommer i vissa fall att
återknyta till det inspel som gjordes till
Arkivutredningen. Vi hoppas att så många
som möjligt tar tillfället i akt och svarar på
remissen., och om det är några frågor som
särskilt bör lyftas fram i Svenska
Arkivförbundets svar, så hör gärna av er till
eva.zipsane[at]arkivforbundet.se Remisstiden
går ut den 1 juni.

/Eva Sjögren Zipsane
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Översynen av nätverket SASS går vidare
Den svenska arkivsektorn har i drygt två decennier samarbetat för att främja arkivens synlighet i
samhället. I början av mars var det dags för den andra workshopen där vi ser över SASS-samarbetet –
vad är SASS och vad vill vi med vårt samarbete? Vilka vill vi nå ut till, och med vilket budskap? Och
kommer själva namnet SASS – Svenska Arkiv i samverkan för synlighet – att stämma överens med
våra eventuellt nya mål? Även denna gång var det Riksarkivets Helena Långström som styrde upp
diskussionerna. I Slutet av sommaren kommer arkivföreningarna och Riksarkivet att mötas igen för
att se över och utvärdera gemensamma aktiviteter som Arkivveckan, Arkivens Dag mm – här kan det
behövas förändringar, förbättringar eller helt nya aktiviteter anpassade till dagens arkivverklighet.
/Eva Sjögren Zipsane

Överläggning med Sveriges Hembygdsförbund
Ett sedan lång tid tillbaka planerat möte med Sveriges Hembygdsförbund genomfördes digitalt den
23 mars. Från arkivförbundet deltog Eva Sjögren Zipsane, Per Lundin och Erik Åström. Syftet med
mötet var att identifiera och diskutera frågeställningar som organisationerna har gemensamt.
Samtalet spände över många frågeställningar b la arkivkurser men även hur man kan genomföra
årsmöten digitalt. Förbunden var överens om värdet av att stärka samarbetet och fortsätta att
genomföra möten, förhoppningsvis då också fysiska.
/ Erik Åström

Konferens i höst
Arkivförbundet har för avsikt att varje år arrangera en höstkonferens. Om detta blir möjligt även i år,
utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, kommer konferensen att vara inriktad på
arkivinstitutionernas arbete med publik verksamhet. Syftet är att gemensamt få möjlighet att
diskutera, planera och utveckla denna del av vårt verksamhetsområde. Förebilden för konferensen är
den ”Nässlingekonferens” som hölls alldeles i början på 2000-talet då man under ett par dagar
samlades för att diskutera arkivens synlighet i samhället. Både Arkivens Dag och Arkivveckan är
konkreta resultat från denna konferens, och då som nu var konferensen ett samarbete mellan de
olika arkivföreningarna och Riksarkivet.
Dag och plats för konferensen är ännu inte bestämt men vi återkommer inom kort med mer
information.
/Eva Tegnhed

Övrig information
Naringslivsarkiv.se
Näringslivsarkivens stödfond är en fond där man kan söka medel för olika insatser rörande
näringslivsarkiv. Fonden är inrättad av Näringslivsarkivens förening, som var en av grundarna av
Svenska Arkivförbundet. Mer information om fonden finns att hitta på hemsidan narlingslivsarkiv.se.
/Eva Tegnhed
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Rapport från utvecklingskoordinatorn
Det har varit en intensiv och annorlunda vårvinter i deltidsrollen som koordinator. Flertalet möten
har fått flytta in i det ”digitala mötesrummet” till följd av Covid-19 (Coronaviruset), men med lika
intressanta och givande samtal med både medlemsorganisationer och andra verksamhetskontakter.
Mycket av tiden har gått till att, tillsammans med styrelsen, sammanställa verksamhetsredovisningen
för 2019 med tillhörande bokslut samt formulera verksamhetsplaneringen för den framtida
verksamheten. Den nya finansiella situationen, som blev verklighet för Arkivförbundet i slutet av
februari, tvingade oss till en kraftig omläggning i verksamhetsplaneringen och vi har fått göra en
kraftfull revidering av innevarande års budget.
Arkivförbundets ”Förankringsmöten” har genomförts enligt plan – senast med ett möte med
regionerna i Norr (se separat artikel i detta nyhetsbrev).
På den mer praktiska nivån har mycket av jobbet handlat om ekonomihanteringen och då framför allt
avseende de transfereringar av aktie- och fondmedel från Folkrörelsernas Arkivförbund (som nu är
vilande) till Svenska Arkivförbundet. Det som jag trodde skulle vara ett par enkla kontakter mellan två
banker, visar sig vara en mer omfattande administrativ apparat, där jag har fått lära mig om LEInummer och liknande begrepp, som jag inte kände till tidigare.
Allting har en ände och i och med den nya ekonomiska verklighet
som Arkivförbundet har ställts inför, så kommer
Utvecklingskoordinators-tjänsten att avslutas från och med april
månads utgång 2020. Det har varit en intressant uppgift med många
goda samtal med Arkivförbundets medlemmar, intressanta samtal
med de regionrepresentanter som jag har hunnit med att möta. Att
få möjligheten att vara med i uppbyggnaden av en helt ny nationell
verksamhet, ser jag som en mycket lärorik förmån och jag är
övertygad om att Svenska Arkivförbundet är på helt rätt väg och
kommer att göra stor nytta inom sitt verksamhetsfält under lång tid
framöver.

/Per Lundin

Nästa styrelsemöte
Styrelsen för Svenska Arkivförbundet har sitt nästa styrelsemöte den 16 juni. Har din organisation
frågor och eller funderingar som ni tycker att vi behöver ta upp – tveka inte att höra av er!
Ordförandes mailadress är eva.sjogren[at]arkivforbundet.se
/ Eva Tegnhed
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