Nyhetsbrev # 10, februari 2022
Händer framöver
Konferens med årsmöte
Nu är det dags! Arkivförbundets årsmöte med vårkonferens äger rum den 4 - 5 maj på Riksarkivet
Göteborg (Arkivgatan 9A) och vi hoppas så klart att så många som möjligt kan delta. Temat för
konferensen är ”Arkivens värden” och vi kommer bland annat få lyssna till David Anthin som berättar
om ”Värdefulla arkivupplevelser genom
storytelling” och Ulrika Ågren, Head of
Volvo Brand heritage och Göran
Kristiansson vid Riksarkivet, enheten
Göteborg-Lund som berättar om
samarbetet kring AB Volvos arkiv.
Konferensen arrangeras i samarbete med
Riksarkivet Göteborg och Institutionen för
historiska studier, Göteborgs universitet.
Stämman hålls den 4 maj.
Du kan anmäla dig till konferensen här
Mer information och inbjudan hittar du här
/ Eva Tegnhed

Forum för Arkiv – eller ”Kollegor emellan”
I december hölls det första mötet i den serie av kollegialt
utbyte som vi kallar för ”Forum för Arkiv”, eller ”Kollegor
emellan”. Tanken är att du som har arkivansvar på en
organisation ska få möjlighet att prata med andra i samma
situation och få hjälp och stöttning i ditt arbete. Under 2022
planeras fyra träffar:
1. Torsdag 10 mars kl. 14:00 – 15:00
arkivfunktion/institution.
2. Onsdag 15 juni kl. 14:00 – 15:00
3. Tisdag 28 sept. kl. 10:30 – 11:30
4. Torsdag 15 dec. kl. 11:00 – 12:00

TEMA: Ansvar för
TEMA: Kompetensutveckling behov/resurser & GDPR
TEMA: Ensam på jobbet? Att bygga nätverk.
TEMA: Öppet forum

Boka in datumen och anmäl dig till eva.tegnhed[at]arkivforbundet.se så får du en länk till
Teamsmötet.
/ Per Lundin
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Grundkurs för arkivassistenter och andra intresserade
Arkivförbundet har som tidigare aviserats för avsikt att erbjuda en grundläggande kurs i
arkivhantering. Målgruppen är exempelvis nya arkivassistenter eller de som känner att de vill lära sig
mer om grunderna i arkiv- och dokumenthantering inom enskilda organisationer. I förra
nyhetsbrevet skrev vi att kursen skulle hållas under våren, men vi har nu skjutit fram den till efter
sommaren.
Utbildningen innehåller både teoretiska moment
och praktiskt ordnande av ett mindre
arkivmaterial – det praktiska momentet görs i
mindre grupp eller som ”två och två”. Det är ingen
form av examination, utan endast grundkurs för
att lära sig mer och att få möjlighet att träna på
arkivhantverket.
Genomförandet planeras nu till den 31 augusti -- 1
september. Vi vill gärna att ni anmäler intresse för att delta i kursen på info[at]arkivforbundet.se.
Anmälan är inte bindande. Vi kommer att försöka att hitta en geografisk placering som passar
majoriteten av dem som har gjort en intresseanmälan. Önskar ni ytterligare info om kursinnehåll
eller kursupplägg, så kontakta oss på 0734-24 44 00 eller på e-post: per.lundin[at]arkivforbundet.se
/ Per Lundin

Arkivförbundet utlyser nyinrättad tjänst som generalsekreterare
Vill du arbeta som generalsekreterare för
Arkivförbundet?
I tjänsten ingår
• Leda, koordinera och utveckla Arkivförbundets
verksamhet
• Att representera och företräda Arkivförbundet
• Vara föredragande vid Arkivförbundets styrelses
och ev. kommittéers möten samt verkställa och följa upp fattade beslut
• Förbereda och vara aktiv del av verksamhetsplanerade möten och arrangemang
• I samarbete med ordförande och styrelsen delta i det strategiska och arkivpolitiska arbetet och
lyhört fånga upp information som berör Arkivförbundets verksamhet.
• Ansvar för medlemsvärvning och medlemsvård
• Ansvar för Arkivförbundets information, kommunikation samt tillse produktion av material i både
tryckt och digital form
• Löpande ansvar för Arkivförbundets ekonomikontroll, budgetförslag och rapportering (tillsammans
med kassör och revisorer). Bokföringstjänst och rapporthantering kan bli del av en upphandlad tjänst
Läs mer om tjänsten och hur du ansöker här
/ Eva Tegnhed
2

AVEC Digitalt
Arkivveckan var planerad till maj 2020 men ställdes in i sista stund till
följd av pandemin. Arbetsgruppen har producerat inspelningar av ett 10tal av de föreläsningar som var schemalagde för Arkivveckan. Du kan nu
enkelt ta del av dem på youtube. Nya föreläsningar publiceras i början
av april (6/4) och sedan kommer det ytterligare en lansering av föredrag,
som avslutar AVEC-digital i början på juni (9/6).
/ Per Lundin

Arkivförbundets uppsatsstipendium
En arbetsgrupp inom Arkivförbundet arbetar just nu med de ansökningar som inkommit rörande
2022 års uppsatsstipendium. Vinnaren kommer att presenteras i samband med konferensen i
Göteborg, den 5 maj. Observera att man redan nu kan söka 2023 års stipendium! Läs mer här
/ Eva Tegnhed

Tidskriften Arkiv
Tidskriften ingår som en förmån i medlemskapet i Svenska Arkivförbundet. Det är även möjligt att
beställa extra prenumerationer om ni är flera inom er organisation som vill ta del av denna kvalitativa
tidskrift eller om ni vill använda den för att uppmärksamma andra om aktuell information inom
arkivsektorn. Mer information om detta finns på hemsidan.
Redaktörsgruppen inom ARKIV arbetar med produktion av innehållet till
tidskriftens fyra nummer per år och tar mer än gärna emot inspel och
artikelmaterial från er. Har ni något intressant projekt på gång? Har ni
något ni vill debattera? Har ni tillgång till nya rön inom arkivområdet?
Har ni hittat intressant arkivmaterial? Kontaktuppgifter till redaktionen hittar enligt webbadressen
ovan.
Deadlines för material till kommande nummer 2022:
Till Nr. 2, 2022 - 4 april
Till Nr. 3, 2022 - 2 september
Till Nr. 4, 2022 - 8 november
Vill ni annonsera i tidskriften? Se priser och kontaktinformation här
/ Per Lundin

Nordiska arkivdagarna 2022
De nordiska arkivdagarna hålls vart tredje år i samarbete mellan nationalarkiven. I år, den 1–2
september, arrangeras dagarna i Stockholm och temat är ”Arkiv och samhälle”. Temat belyser
arkivsektorns uppdrag att bevara och säkra arkiven för framtiden genom att lyfta fram arkivens roll
och betydelse för samhällsutvecklingen – vår gemensamma framtid. Du hittar mer information om
arrangemanget, programmet och hur du anmäler dig här.
/ Eva Tegnhed
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Detta har hänt
Remissvar SOU 2021:60 – Förenklingar för mikroföretag och modernisering av
bokföringslagen.
Svenska Arkivförbundet fanns med som remissinstans när utredningen om ”Förenklingar för
mikroföretag och modernisering av bokföringslagen” (SOU 2021:60) presenterade sitt betänkande.
Arkivförbundet valde att yttra sig i remissvaret avseende det avsnitt i betänkandet som berör vårt
kompetensområde, dvs del 2 och avsnitt 7 som behandlar arkiveringsreglerna.
Betänkandet anger att syftet med
reglerna om arkivering inom
bokföringslagen är ”utformade i syfte
att skydda framför allt borgenärer,
företagets delägare, medlemmar och
anställda samt det allmänna”. Just
den avslutande delen som avser ”det
allmänna” innebär att ett företags
arkivhandlingar är del av ett aktivt
insamlande av information som efter
hand blir del av ett nationellt,
regionalt eller lokalt kulturarv. Om
företag ges möjlighet att på eget
bevåg gallra ekonomihandlingar och
liknande dokumentation som är av betydelse för en samlad bild av företagets historiska utveckling
riskerar samhället en informationsförlust som kan få stor betydelse för möjligheten till framtida
forskning och samhällsförståelse.
Svenska Arkivförbundet uppmärksammar i remissvaret en risk med utredningens förslag inom avsnitt
7.11.3, där det anges att företag ska få förstöra originalmaterial om räkenskapsinformationen har
överförts. Skälet till detta förslag utgörs av att ”bevarande av det ursprungliga materialet medför
betydande kostnader och olägenheter för företagen”. Detta är ett förslag/argument som Svenska
Arkivförbundet reagerar mot.
Svenska Arkivförbundet föreslår i remissvaret att om utredningens förslag kommer att skrivas fram i
en proposition ska arkiveringsreglerna förtydligas med kulturarvsaspekten – att även mikroföretag
ska uppmanas till en aktiv arkivhantering för att bevara sin företagshistoria - även om det är ett
mindre företag och med kort historia. Det är väsentligt att det finns tydliga skrivningar om bevarade
av mikroföretagens information som källa till framtida forskning även om man vill göra förenklingar i
bokföringslagen.
/ Per Lundin

Remissvar Återstartsutredningen
Som vi i förra nyhetsbrevet berättade, har Arkivförbundet också svarat på SOU 2021:77, Från Kris till
kraft. Du kan läsa hela skrivelsen här
/ Eva Tegnhed
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Mimerkonferensen
Den årliga forskarkonferensen arrangerad av Mimer – Nationellt program för folkbildningsforskning
gick av stapeln 9–10 november 2021 i Sundsvall i samarbete med Mittuniversitetet, ABF och
Nätverket för kritiska kulturarvs- och museistudier. Det sistnämnda består av forskare vid
Mittuniversitetet och personal vid ABMinstitutioner i Jämtlands och Västernorrlands
län. Årets tema för konferensen var också
folkbildning och kulturarv. Även om
tyngdpunkten kom att ligga på museer
behandlade ett bidrag specifikt arkiv
nämligen "Avindustrialisering och kulturarv:
om flytten av ett bruksarkiv 1984”, där
historikern Stefan Backius från Karlstads
universitet presenterade forskning om de
lokala reaktionerna i Hällefors när ortens bruksarkiv skulle flyttas till Värmlandsarkiv – ett resultat av
att ortens bruk inlemmats i den värmländska Billerudskoncernen. Backius paper visade på ett
intressant sätt hur traditionella arkivarieperspektiv med fokus på arkivvård kolliderade med intresset
hos en lokal opinion som främst såg ett värde i att arkivet som sådant borde stanna kvar i den egna
bygden.
/ Samuel Edquist

Riksarkivets samarbetsråd för enskilda arkiv
Samarbetsrådet för enskilda arkiv är ett nationellt samverkans- och samrådsorgan som inrättades
2013. Rådet ska genom samarbete mellan Riksarkivet och den enskilda arkivsektorns organisationer
främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av för kulturarvet betydelsefulla
enskilda arkiv i landet. För Svenska Arkivförbundet representerar Erik Åström och Eva Tegnhed i
Samarbetsrådet. Vid de två senaste sammanträdena har ledamöterna arbetat i workshop-format, för
att upprätta en arbetsordning och diskutera vilka främjande utvecklingsinsatser som ska prioriteras
under Samarbetsrådets arbete under 2022.
/ Per Lundin

Övrig information
Sök Riksarkivets stipendium
Sök stipendium för arkivvetenskapligt relevant forskning och annan verksamhet inom
kulturarvsområdet – senast den 28 februari. Riksarkivets samfond, Riksarkivarie Åke Kromnows
jubileumsfond och Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond har en gemensam utlysning och du söker till
de tre stiftelserna via en och samma ansökan.
På Riksarkivets webb finns information om ansökningsförfarande och villkor
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Kurs i arkivpedagogik för hembygdsrörelsen
Sveriges Hembygdsförbund har under de senaste åren satsat stort på utbildning till sina föreningar
om arkiv. Under 2020 producerades 10 filmer i serien ”Ta hand om arkiven”. De ligger tillgängliga för
alla på youtube.
Under våren kommer man i samarbete med Föreningsarkivet i Jämtlands län erbjuda tre digitala
föreläsningar/workshops. I den här serien fokuserar man på hur man utifrån sina arkiv kan arbeta
med att utveckla sin verksamhet, öka engagemanget hos medlemmarna och hitta nya målgrupper.
Du kan läsa mer om träffarna här.
/ Eva Tegnhed

Utvecklingskoordinatorn rapporterar
Det är ett mångfacetterat arbete som ska utföras inom den halvtid som jag arbetar med. Det är
kontakter med er medlemsorganisationer, med Riksarkivet och de andra arkivföreningarna i Sverige
och med regionernas kulturförvaltningar. Tillsammans med de andra arkivföreningarna utreder vi
också en ny finansieringsmodell för tidskriften ARKIV. Remissvar ska formuleras och ansökningar
produceras. Det är absolut en fördel att Covid-pandemin har tvingat de flesta verksamheter att
förhålla sig till och anpassa sig till digitala möten, även om det i strategiska kontakter är betydligt mer
gynnsamt med traditionella möten där kontakten blir mer personlig än bakom skärmen. Under
vinterperioden har jag genomfört kontaktskapande samtal med Region Värmland,
medlemsorganisationen UNIONEN samt med Svenska Kyrkan /Kyrkokansliet i Uppsala.
I arbetet med att formulera tjänsteutlysningen av generalsekreterare till Arkivförbundet har också
kontakterna med våra kollegor i Norge och Danmark återupptagits för att efterhöra hur de hade
jobbat med sina respektive tjänstebeskrivningar.
Jag har också genomfört ett planeringsmöte med arbetsgruppen för AVEC-digital, se vidare under
”händer framöver”.
/ Per Lundin

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte för arkivförbundets styrelse är den 5 april. Har din organisation frågor och eller
funderingar som ni tycker att vi behöver ta upp – tveka inte att höra av er! Ordförandes mailadress är
maths.isacson[at]arkivforbundet.se, sekreterare är eva.tegnhed[at]arkivforbundet.se
/ Eva Tegnhed

Hoppas vi ses i Göteborg!
/ Styrelsen
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