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Nyhetsbrev #14, februari 2023 

 

Viktiga datum 
21 feb Riksarkivets Samarbetsråd för enskilda arkiv sammanträder 

28 feb Sista ansökningsdag Riksarkivets fonder 

28 feb Sista nomineringsdag Östergötlands kulturarvspris 

28 feb Sista ansökningsdag Arkivarie, Västerbotten 

28 feb Sista dag att anmäla ärenden till Förbundsstämman 

7 mars Svenska Arkivförbundets styrelse sammanträder  

16 mars Informationsträff SVT:s Historien om Sverige 

28–29 mars Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) Vårkonferens, Östersund 

19 april Kollegor emellan: Samtidsdokumentation 

10–11 maj Vårmöte och Förbundsstämma, Riksantikvarieämbetet, Stockholm 

XX XXX digital informationsträff rörande Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om 

behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse, ibland känd som 

”GDPR—RA-FS:en”. Datum ännu inte satt, håll utkik på Svenska Arkivförbundets 

Facebook-sida och hemsida för information.  

 

Informationsträff SVT:s Historien om Sverige  
Svenska Arkivförbundet och SVT bjuder in till en digital 

informationsträff rörande den nya drama-

dokumentärserien Historien om Sverige. Serien är SVT:s 

största historiesatsning någonsin och det ska bli en 

spännande, storslagen och lättillgänglig serie för den 

breda publiken. I samband med publiceringen under 

hösten 2023 bjuds minnesinstitutioner in för att 

tillsammans med SVT skapa en historierörelse. 

Informationsträff 16 mars kl. 11-12, digitalt via Microsoft Teams. Anmälan via 

https://arkivforbundet.se/arrangemang/informationstraffar/  

 

Save the date: Vårmöte och förbundsstämma  
Den 10–11 maj arrangeras förbundets Vårmöte med förbundsstämma på Riksantikvarieämbetet i 

Stockholm. Kallelse och program kommer inom kort.  

https://arkivforbundet.se/arrangemang/informationstraffar/
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Sista dagen att anmäla ärenden till förbundsstämman är den 28 februari. Ärenden anmäls till 

info[at]arkivforbundet.se.  

Förbundsordförande Maths Isacson meddelade på förbundsstämman ifjol att han inte ställer upp för 

omval vid förbundsstämman 2023. Förbundet söker därför en ny ordförande. Är du intresserad eller 

känner någon som är det? Kontakta Per Lundin, Liz Gunnarsson och Albin Lindqvist i valberedningen 

via valberedning[at]arkivforbundet.se  

 

Kollegor emellan  
Årets första nätverksträff med Kollegor emellan genomfördes den 15 

februari. Temat för träffen var personarkiv. Ca 30 arkivverksamma 

från Sverige, Finland och Norge deltog.  

De kommande träffarna är 19 april Samtidsdokumentation, 5 oktober 

Vattenskadade handlingar och 12 december Skadedjur i arkiven.  

Läs mer och anmäl dig: 

https://arkivforbundet.se/arrangemang/kollegor-emellan/  

 

Nya medlemmar 
Svenska Arkivförbundet hälsar tre nya medlemmar välkomna: Nordstjernan AB, Gotlands museum 

och Sveriges släktforskarförbund.  

Ett medlemskap i förbundet innebär ett ställningstagande att bevarandet av enskilda arkiv är viktigt. 

Att inte bara de offentliga myndigheternas arkiv sparas för framtiden är grundläggande för en korrekt 

historieskrivning. 

 

Minnesjägarna – handbok i samtidsdokumentation  
Två veckor innan jul kom äntligen den efterfrågade boken om samtidsdokumentation. Den har 

uppmärksammats av Nättidningen Svensk Historia, TAM-arkiv och nätverket Dokumentation av 

Samtida Sverige (DOSS).  

Innehållet håller akademisk klass, med tydliga hänvisningar till såväl fördjupande faktatexter 

som till rådande lagstiftning till exempel GDPR och etikfrågor. Boken kommer att ha ett stort 

användningsområde. – Peter Olausson, lektor i historia, Karlstads universitet 

Boken finns att köpa via förbundet, Adlibris eller Bokus.  

 

Folk och kultur 
Den 8–11 februari arrangerades det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna. Från 

förbundet deltog vice ordförande Erik Åström och generalsekreterare Amanda Vesterlund. Bland 

annat deltog de i ett rundabordssamtal med Riksarkivet och regionala tjänstepersoner om de 

regionala enskilda arkiven och Kultursamverkansmodellen.  

 

https://arkivforbundet.se/arrangemang/kollegor-emellan/
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Nuohtti – sökportal för samiskt arkivmaterial  
En ny sökportal för samiskt arkivmaterial lanserades i början av 

februari. Nuohtti tillgängliggör digitaliserat arkivmaterial med 

anknytning till samisk kultur, som bevaras vid europeiska 

minnesorganisationer. Nuohtti drivs av tre Riksarkiv tillsammans: 

Samisk arkiv Arkivverket Norge, Samearkivet Riksarkivet Finland, 

Riksarkivet Sverige. 

Besök portalen: https://nuohtti.com/  

 

Östergötlands kulturarvspris 
Östergötlands Arkivförbund delar varje år ut ett kulturarvspris till en person som engagerar sig ideellt 

för kulturarv i Östergötland. Det kan vara en person som synliggör, bevarar, restaurerar, 

tillgängliggör, berättar om eller förmedlar kulturarv. Sista nomineringsdag är 28 februari.  

Läs mer och nominera: https://www.ostergotlandsarkivforbund.se/program/kulturarvspriset/  

 

Podden Resten är historia… 
Sveriges Hembygdsförbund har startat en podd om kulturarvet. I 

poddavsnitten pratas det bland annat om vad kulturarv är, hur det 

påverkar vår identitet och vilka kulturarv som får synas och ta 

plats med olika gäster.  

Lyssna på första avsnittet här: 

https://www.hembygd.se/shf/news/32980  

 

Vägledning om utökat bevarande i kris 
Riksarkivet har gett ut en vägledning om utökat bevarande av information i händelse av kris. I 

vägledningen rekommenderas det bland annat att man ska vara uppmärksam på att en kris kan ge 

upphov till nya handlingsslag som inte förekommer i vardagen, att man i vissa fall måste arkivera fler 

handlingar än normalt och att man ska kommentera krisen och de eventuellt nya handlingsslagen i 

arkivredovisningen. Vägledningen vänder sig till aktörer både inom offentlig och enskild sektor.  

Här hittar du vägledningen: https://riksarkivet.se/vagledning-om-arkivhantering  

 

Riksarkivets stipendiefonder 
Riksarkivet förvaltar tre fonder som årligen delar ut bidrag till arkivrelaterad forskning, resor och 

publikationer. Sista ansökningsdag är 28 februari 2023.  

Läs mer: https://riksarkivet.se/stipendier  

 

Arkivarie till Västerbotten 
Företagsarkivet i Westerbotten och Folkrörelsearkivet i Västerbotten söker en arkivarie. Läs mer och 

ansök: https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/27128393  

https://nuohtti.com/
https://www.ostergotlandsarkivforbund.se/program/kulturarvspriset/
https://www.hembygd.se/shf/news/32980
https://riksarkivet.se/vagledning-om-arkivhantering
https://riksarkivet.se/stipendier
https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/27128393
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Medlemsavgift 2023 
Under vecka 9 planeras fakturorna avseende medlemsavgiften för år 2023 skickas ut. Kontakta 

förbundet på info[at]arkivforbundet.se om din organisation bytt faktureringsadress.  

 

Svenska Arkivförbundets nästa möte 

Svenska Arkivförbundets styrelse sammanträder nästa gång den 7 mars. Vill du framföra ris, ros, eller 

tankar om vad du eller din organisation vill att förbundet ska fokusera på? Skriv till 

info[at]arkivforbundet.se. 

 

Kontaktuppgifter  
info[at]arkivforbundet.se 

Generalsekreterare  

Amanda Vesterlund 

073-424 44 00 

amanda.vesterlund[at]arkivforbundet.se 

Valberedningen 

Per Lundin 

Liz Gunnarsson 

Albin Lindqvist 

valberedning[at]arkivforbundet.se 

 


