Nyhetsbrev # 11, maj 2022
Händer framöver
Förmedlingskonferens

Vi vill uppmärksamma våra medlemmar om ett Nordiskt webbinarium: Arkiv i dag - relevans,
deltagelse og dialog. Visioner om nordisk arkivformidling i det 21. Århundrede.
Arrangemanget sker digitalt onsdag 15 juni kl. 9.00 – 15.00 och är gratis - anmälan senast 10 juni.
Webbinariets ändamål är att diskutera förmedlingens, pedagogikens och dialogens roll hos arkiven
samt att bidra till utvecklingen av fältet med goda exempel från olika arkiv i Norden. Hur sätter
arkivinstitutionerna brukaren i centrum för tillgänglighet till arkiv idag? Arrangemanget har fem
överordnade teman:
• Arkivet som upplevelse- och läranderum
• Arkivpedagogik
• Arkiv – involvering och deltagande
• Arkiven och kreativa samarbeten
• Arkiv och digitala plattformar
Arrangörerna bakom webbinariet är de samma som i redaktionsgruppen bakom antologin #Arkividag
- relevans - medvirkning, dialog (ABM media 2016). Träffen organiseras av Skånes Arkivförbund samt
Arkivforbundet i Norge som också står för den tekniska lösningen. Webbinaret stöttas av Nordisk
Kulturfond och Arkivforbundet i Norge
Länk till inbjudan och program i pdf hittar du här
Länk till anmälan (webbplats: Arkivforbundet i Norge) hittar du här
/ Anna Ketola
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GDPR för ideella föreningar
Träffen inom ramen för Forum för Arkiv, eller ”Kollegor emellan” den 15 juni skulle som tidigare
annonserats fokusera på GDPR. Eftersom vi vet att det finns många frågor om detta ämne har vi nu
gjort ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, och bjuder in alla medlemsorganisationer till
en två timmar lång digital träff kring ämnet, kl 14.00 -- 16.15.
Formen är alltså annorlunda denna gång mot hur vi gjort tidigare. Rubriken för träffen är GDPR för
ideella föreningar. Anmälan sker via länk senast 12 juni. https://www.sv.se/avdelningar/svjamtlands-lan/kurser/svenska-arkivforbundet--gdpr-for-ideella-foreningar-57281
Bjud gärna in fler inom din organisation eller era medlemsföreningar som vill delta i utbildningen.
Notera att den alltså inte riktar sig till arkivinstitutioner, utan just organisationer och föreningar inom
den ideella sektorn.
/ Eva Tegnhed

Grundkurs för arkivassistenter: Ordna och förteckna föreningsarkiv
Välkomna till Örebro där Svenska Arkivförbundet arrangerar en efterlängtad och efterfrågad
grundkurs i att ordna och förteckna föreningsarkiv. Kursen genomförs 31 augusti till 1 september i
Arkivcentrum Örebro läns lokaler i Örebro.
Kursen är en baskurs där deltagarna får lära sig
grunderna i att ordna och förteckna arkiv. I kursen
ingår både teoretiska genomgångar och praktiska
övningar där man får chansen att träna på de olika
moment som kursen innehåller. Deltagaren ska efter
genomgången kurs:
•
•
•

kunna grunderna för enskilda arkiv i relation
till andra arkivområden
kunna grundläggande principer för att organisera, beskriva, bevara och återfinna
arkivhandlingar och samlingar
praktiskt kunna tillämpa grundläggande principer för ordnings- och förteckningsarbete av
enskilda arkiv och förenings- och organisationsarkiv i synnerhet

Kursen riktar sig till arkivassistenter eller motsvarande personer som arbetar med att ordna och
förteckna arkiv i lokala, regionala och nationella arkivföreningar. Kursen är även öppen för övriga
intresserade.
Anmälan görs senast 21 augusti till info@skanearkiv.se. OBS! anmälan är bindande.
Deltagaravgift är 1 500 kr/deltagare. Fika alla dagar och middag dag 1 ingår i deltagaravgiften (ange
eventuell särskild kost vid anmälan). Resa och logi bokas på egen hand av deltagaren. För information
kontakta Anna Ketola (anna.ketola@skanearkiv.se).
Mer detaljerat program kommer att publiceras på Svenska Arkivförbundets webbplats längre fram.
Det finns 20 platser till kursen och det är ”först till kvarn” som gäller.
/ Anna Ketola
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Detta har hänt
Stämma och konferens i Göteborg 4-5 maj

Tack alla som deltog i konferensen i Göteborg! Många var vi nog som gillade att få ses igen! Vid
stämman valdes hela fyra nya ledamöter in i styrelsen. Här nedan får ni en liten presentation av dem!
/ Eva Tegnhed

Nya ledamöter i styrelsen
Hans Hulling är arkivarie på Region Värmland och tidigare på Värmlandsarkiv.
Han var ordförande för Värmlands Företagshistoria 2018-2022 och är nu
verkställande ledamot i samma förening. Hans är i botten kulturvetare och
historiker (ekonomisk historia) med arkivutbildning som spets. Han har alltid
haft ett stort intresse för att arbeta med och främja företagsarkiv på olika sätt,
inte minst med arkivpedagogiska metoder. Hans undervisar på
arkivutbildningen i Karlstad och har deltagit i flervetenskapliga
forskningsprojekt, något som har resulterat i medförfattande av ett antal
vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar med inriktning historisk
arkeologi. På fritiden är han en bräd- och rollspelsnörd som också älskar friluftsaktiviteter samt att
spela gitarr.
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Elinor Magnérus har sedan 2019 ett spännande arbete på en nyinrättad tjänst
som arkivchef för två regionala arkiv, Arkiv Västmanland och ArkivCentrum
Örebro län. I tjänsten ingår även det gemensamma bolaget Arkivcentrum
Arboga, där kommersiell arkivering och arkivhantering erbjuds. Elinor är
kulturhistoriker med filosofie magisterexamen från Uppsala Universitet i
ämnena konstvetenskap, etnologi, arkeologi och kulturgeografi. Hon har
arbetat länge inom museivärlden med pedagogik- och visningsverksamhet,
som hembygdskonsulent och som intendent för friluftsmuseum med
programläggning samt som chef för avdelningen för samlingar, byggnadsvård
och fastigheter på Örebro läns museum. Elinor sitter med i styrelsen för
Lokalhistoriska Sällskapet i Örebro län.
Henrik Summanen är sedan 2017 samordnare för kulturarvets digitalisering
vid Digisam på Riksantikvarieämbetet. Han är utbildad arkeolog, språkvetare
och filmvetare, med ca 20 års erfarenhet av digitaliseringsfrågor, från hela
ABM-området. Bland tidigare arbetsgivare finns Historiska museet och
Medeltidsmuseet. Han är en av Sveriges representanter i EU-kommissionens
expertgrupp för digitalt kulturarv, och författare till boken Kulturarvets
digitalisering, som gavs ut 2021 och som nu används på flera ABM-utbildningar
i landet.
Även Katarina Carlsson valdes in som ledamot av styrelsen. En presentation av henne kommer inom
kort att publiceras på hemsidan.
/ Eva Tegnhed

Arkivförbundets uppsatsstipendium
I samband med vårkonferensen höll Anna Björk ett intressant föredrag
där hon presenterade sin uppsats ”Folkdansaren och arkivet” – en
undersökning av traditionsbärande som kritisk arkivpraktik. För er som
missade föreläsningen elller skulle vilja läsa mer hittar uppsatsen här.
/ Eva Tegnhed

Tidskriften Arkiv
Hans Hulling efterträder Ola
Wirtberg som Svenska
Arkivförbundets ordinarie ledamot i
föreningen Svensk Arkivtidskrift.
Maths fortsätter som suppleant.
Även tidskriften hade sitt årsmöte i
maj. Några av de viktigaste frågorna att jobba med under året är förberedandet av en stadgeändring
för justering av ordförandeskapets fördelning, förbättring av tidskriftsföreningens egna arkivrutiner,
implementerandet av den nya finansieringsmodellen, uppdatering och utveckling av webbplatsen,
eftersökandet av relevanta ämnen och skribenter samt nya annonskunder.
/ Hans Hulling
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Arkivförbundets uppsökande verksamhet
En strategisk uppgift för Svenska
Arkivförbundet under de första åren har
varit att skapa allianser och att etablera
sig som en central aktör i det svenska
arkivlandskapet. Styrelsen har tagit
initiativet till möten med kulturcheferna i
landets samtliga regioner. Regelbundet
deltar vi i möten med Riksarkivets ledning
och landets andra arkivförbund (FAI, FALK
och NLA). Under våren har vi har gått
vidare med centrala aktörer på riksnivå.
Vi har haft möten med ledningarna för
Sveriges Museer, Kungliga Biblioteket,
Sveriges Hembygdsförbund och
Kulturrådet. Vi har presenterat vår
verksamhet, våra planer och önskan av
Möte med representanter från Kungliga biblioteket. På bilden: Erik
Åström, Maths Isacson, Lars Ilshammar och Katinka Ahlbom.
samarbeten. Samtalen har präglats av
Foto: Eva Tegnhed
ömsesidig respekt. Vi har fått gehör för
vårt arbete, förslag på
samverkansprojekt, kurser och nya finansieringsalternativ. Samtalen har varit kunskaps- och idérika
med ett givande och tagande. Näst på tur står Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet.
/ Maths Isacson

Övrig information
Tyck och tänk till om Arkivförbundet
I samband med stämman och vårkonferensen fick styrelsen en hel del input från medlemmarna –
TACK! Förbundet är sina medlemmar och det är viktigt att verksamheten går i den riktning som just
medlemmarna vill och känner är viktig. Det går alltid att skicka ett mejl eller lyfta luren och ringa till
någon av oss i styrelsen med idéer eller frågor. Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan. I samband
med det här nyhetsbrevet försöker vi oss också på att göra en enkel enkät som du gärna får fylla i.
Enkäten innehåller bara några frågor, men du har möjlighet att skriva så mycket du vill i fri text. Det
går att svara fram till 20 juni, och era svar kommer sedan att lyftas upp vid styrelsemötet den 21 juni.
Vi är tacksamma för all input vi kan få!
Du hittar enkäten här
/ Eva Tegnhed

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte för arkivförbundets styrelse är den 21 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
maths.isacson[at]arkivforbundet.se, sekreterare är eva.tegnhed[at]arkivforbundet.se
/ Eva Tegnhed
Trevlig sommar!

5

