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verksamhetsberättelse 
med årsbokslut  

2015 
 
ordförandes förord 
FSL har nu funnits och verkat i 21 år. En tid fylld med aktiviteter av många olika slag. Som 

förening är FSL behövd som en viktig funktion i det ständigt föränderliga samhället där 

begreppet kulturarvsbevarande är ett nyckelord. Liksom 

föregående år har 2015 varit ett förändringens år för FSL. 

Återigen har det skett ett byte vid kanslifunktionen.  

Introduktionen av den nytillträdda kanslisten gav tillfälle 

till översyn av gällande arbetsrutiner. Ett antal nya 

instruktioner har blivit framtagna för att underlätta och 

klargöra arbetsflödet. Vi känner oss nu rustade att anta 

nya uppgifter och de utmaningar som bjuds och har siktet 

inställt på ett gott och utvecklande arkivarbete. 

    
Monica Frumerie, FSL:s ordförande         

om FSL 
Föreningsarkiven i Stockholms län – FSL – är en ideell förening som bildades 1994 utifrån ett 

samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas arkivförbund. Vår primära 

uppgift är att fungera som en resurs- och samarbetsinstitution för föreningar och arkiv i 

Stockholms län. FSL har däremot ingen egen 

arkivdepå. 

FSL vill göra länets alla föreningar medvetna om 

vikten av att arkivera och registrera för att bevara 

sitt material. Vi arbetar också för att 

tillgängliggöra arkiverat material på ett bra sätt. 

FSL vill verka i nutiden med dåtiden för 

framtiden. Vi vill att arkiv ska användas.  

Länets föreningsarkiv förvaras i såväl 

kommunarkiven som annan arkivlokal tilldelad 

av kommunen. 
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medlemmar 
Föreningen hade vid årets utgång 90 medlemmar, varav 21 kommuner, 65 föreningar, 

organisationer och institutioner samt fyra enskilda personer.  

Sex lokala föreningar och en distriktsorganisation har tillkommit som medlemmar under året 

och två lokala föreningar har valt att lämna FSL. Medlemsförteckning 2015, se sid 9. 

 

styrelsen   
Monica Frumerie, ordförande  Danderyds föreningsarkiv 

Göran Rydeberg, vice ordförande  Mälaröarnas folkrörelsearkiv 

Jessica Andersson, ledamot  Föreningsarkivet i Södertälje och Nykvarn 

Mats Laurell, ledamot  Vallentuna folkrörelsearkiv 

Erland Nilsson, ledamot  IOGT-NTO Stockholm 

Karin Sandberg, ledamot  TAM-Arkiv 

Maria Bring, suppleant  Lidingö stadsarkiv   

Leif Gidlöf, suppleant   Brännkyrka hembygdsförening 

Magnus Lindvall, suppleant  Svenska Baptistsamfundet 

 

arbetsutskottet 
Monica Frumerie, ordförande 

Göran Rydeberg, vice ordförande 

Leif Gidlöf, suppleant (vid ett fåtal tillfällen) 

Maria Tannemyr/ Emelie Geuken, kansli 
 
 

revisorer 
Håkan Andersson   auktoriserad  revisor,   

    Baker Tilly Stint AB  

Bo Albinsson   vald revisor, Frälsningsarmén HK 

Per Guste   revisorssuppleant, Nacka lokalhistoriska arkiv 

 

valberedning 
Catharina Wikström, sammankallande Nacka lokalhistoriska arkiv 

Anita Andersson, ledamot  Danderyds föreningsarkiv 

Nils-Bertil Nilsson, ledamot  Vallentuna folkrörelsearkiv  
 

styrelsemöten 
Styrelsen har haft sju protokollförda möten inklusive konstituerande möte under 

verksamhetsåret. Arbetsutskottet har sammanträtt vid sju protokollförda tillfällen.  

Planeringskonferens för styrelse och personal hölls den 7 september på Saturnus konferens, 

Hornsgatan i Stockholm. Föreningens verksamhet och styrelsens inre arbete diskuterades. 

Medlemsfrågor belystes i workshopform. Verksamhetsplan och budget för 2016 upprättades.  

Arbetsutskottet (AU) har fungerat som redaktionsråd med planering och korrekturläsning av 

medlemsbladet Ordna & Vårda med kanslisten som redaktör. AU har under året haft möten 
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med såväl företrädare för Stadsarkivet som representant för Stockholms läns landstings 

Kulturförvaltning.  

 

Under året har några administrativa dokument framtagits, såsom underlag till en attestordning 

och Ansvar och befogenheter för administratör vid FSL:s kansli 2015.   

 

representation 
föreningens representation 

FSL är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), Föreningen för arkiv och informations-

förvaltning (FAI), Arbetsgivareföreningen IDEA, Centrum för Näringslivshistoria (CfN) och 

Föreningen för folkbildningsforskning (ffff). 

 

styrelseledamöternas representation 

Monica Frumerie, Maria Bring och Maria Tannemyr deltog i FAI:s temadag om molntjänster 

den 26 mars vid Riksarkivet, Marieberg. 

Monica Frumerie deltog i FA:s och Näringslivsarkivens förenings (NAF) årsmöte den 20-21 

maj i Umeå.  

Monica Frumerie deltog i Riksarkivets årliga konferens Samarbetsrådets för enskilda arkiv den 

10-11 juni på Stadsarkivet.  

Monica Frumerie och Emelie Geuken deltog i Bo Albinssons avtackning vid Frälsningsarmén i 

Hjorthagen den 28 augusti.  

Emelie Geuken deltog under hösten vid samtliga tre tillfällen i Grant Thorntons seminarieserie 

rörande Det framgångrika styrelsearbetet i ideella organisationer. 

Leif Gidlöf deltog i Folkbildningens forskningsdag den 15 september, Stockholm. 

Monica Frumerie deltog i Moms och medlemstidningar den 17 september, Grant Thornton.   

Jessica Andersson deltog i FAI:s höstkonferens på IVA den 20-21 oktober, Stockholm.  

Maria Bring var med vid firandet av Riksarkivet 20 år i Arninge den 22 oktober.  

Monica Frumerie och Emelie Geuken deltog i FAI:s medlemscafé på ArkDes den 24 

november. 

Emelie Geuken deltog i Grant Thorntons momsseminarium den 26 november. 

 

personal  
På kansliet har Maria Tannemyr som administratör avlösts av Emelie Geuken som tillträdde 

den 11 maj. Förutom sedvanliga administrativa uppgifter och kursplanering, så har även 

bokföring och betalningar skötts på kansliet. Från maj och framöver har Eva Wetterborg varit 

ansvarig för ekonomiadministrationen och samtidigt fört över sin kunskap till Emelie Geuken. 

Eva Wetterborg har ett rullande konsultavtal fram till 31 mars 2016. 

 

Under året har Urban Johansson, Hannelie Hillertorp och Leif Gidlöf anlitats som kursledare, 

dessutom har en ny kursledare vid namn Olivia Naue, arkivarie, rekryterats. 

Erik Zetterstedt har anlitats som konsult för systemtekniskt underhåll av ASL. 

 

årsmöte 2015 
Årsmötet hölls den 18 mars 2015 hos Centrum för Näringslivshistoria, Bromma. Innan 

årsmötet gav arkivchefen Per-Ola Karlsson en intressant presentation av arkivet, där ett stort 
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antal företag förvarar sitt material. Drygt 40 personer deltog, 21 anmälda ombud och ca 20 

observatörer. 

 

Vid årsmötet omvaldes Monica Frumerie som ordförande. Mats Laurell nyvaldes som ledamot. 

Erland Nilsson och Göran Rydeberg omvaldes som ledamöter. Maria Bring nyvaldes som 

suppleant. Magnus Lindvall och Leif Gidlöf omvaldes för ytterligare ett år som suppleanter. Bo 

Albinsson omvaldes till ytterligare ett år som förtroendeval revisor. Till ny revisorssuppleant 

valdes Per Guste efter Carl-Göran Backgård. 

 

Styrelsen presenterade förslag till ett stipendium att årligen kunna utdelas för kultur- och 

forskningsprojekt med anknytning till FSL:s verksamhetsområde. Föreslogs att en summa om 

högst 10 000 kronor/år avsätts för detta ändamål.  

 

 

kansli 

Kansliet finns i Stockholms stadsarkivs lokaler på Kungsklippan 6 i Stockholm.  

Under sommaren blev FSL:s kanslilokal del av Stadsarkivets stora renovering av det publikt 

tillgängliga planet, då man för FSL:s del lade nytt golv och renoverade fönsterkarmar och -

lister.  

Nya inventarier har inköpts under året. Maskinparken har förnyats med större dataskärm, laser 

färgskrivare, ergonomiskt tangentbord och mus samt dokumentförstörare, dessutom har nya 

bokhyllor införskaffats samt en besöksstol.  

Kansliet är bekvämt tillgängligt för funktionshindrade eftersom det ligger i gatuplanet.  

 

inventering och registrering av arkiv 
Arkivregister Stockholms län (ASL) 

ASL är en databas som ägs och förvaltas av FSL. Databasen innehåller arkivinformation från 

de större arkivinstitutionerna i stockholmsregionen och uppgifter om arkivbestånden i länets 

kommunarkiv, museer, bibliotek, arkivföreningar och hembygdsföreningar.  

FSL uppmuntrar att föreningarnas arkiv registreras i ASL för att därmed bli sökbara på internet. 

Under året har 414 nyregistreringar och 1306 uppdateringar tillförts databasen. 

ASL utvecklas bl a genom ett planerat samarbete med Riksarkivet om en koppling av NAD till 

databasen. Arbetet med funktionen för de digitala dokumenten, Flickr fortskrider.  

 

ASL statistik 

Tabellen nedan visar förändringar i antal enskilda arkivbildare, nyregistrerade och uppdaterade 

arkiv under 2015. Visar enbart de arkivinstitutioner som haft förändringar de senaste två åren. 

Begreppet enskilda arkivbildare innefattar förenings-, person-, släkt-, gårds-, by- och 

företagsarkiv.  

Arkivregister Stockholms län 2015 
 
 KOMMUN ARKIVBILDARE NYREGISTRERADE UPPDATERADE 
 ANTAL 2015  ANTAL 2015 (2014) ANTAL 2015 (2014) 

  
 Danderyd  181 3 (5) 26 (42) 
 Lidingö 220 0 (18) 0 (8) 
 Nacka 1093 282(72) 725 (227) 
 Norrtälje  1929 32(17) 20(14) 
 Nynäshamn                              248                           6 (2)                       6 (3) 
 Sigtuna                                      65                             0                             1 
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 Södertälje/Nykvarn                     438                            39                           366    
 Täby 151  0(1) 0(0) 
 Upplands Väsby  322 47(12) 142(75) 
 Vallentuna  149 5(13) 20(18) 
 Österåker   165 0(1) 0(1) 
 
 SUMMA   414(141) 1305 (388) 
 

Källa: ASL  

 

samverkan 
En stor del av verksamheten bygger på samverkan med andra organisationer på regional nivå. 

De utgör en viktig länk till lokala föreningar. 

 

På det regionala planet gavs samverkan en extra skjuts genom att FSL blev tillfrågat om att ta 

ansvaret för den dokumenterade samordning av Arkivens dag i Stockholms län. Från FSL:s 

kansli skickades närmare ett hundratal e-postmeddelanden ut till länets olika arkivinstitutioner. 

Detta gav många nya kontakter på såväl regional som lokal nivå. Personliga besök gjordes även 

som resulterade i nya samarbeten och nya möjligheter till att förmedla information om FSL.  

I rollen som samordnare för Arkivens dag fick FSL positiv feedback från ansvariga på 

Riksarkivet för väl utfört arbete.  

 

I oktober hade vi vår årliga konferens för de lokala föreningsarkiven. Programmet omfattade en 

nulägesbeskrivning av FSL:s verksamhet, en workshop på temat medlemsintresse, presentation 

av hur uppsökande verksamhet för föreningar att arkivera sin historia kan gå till och kort om 

Arkivens dag. Även ett förslag till en rollbeskrivning av arkivansvar i en förening 

presenterades. Dagens avslutades med en gemensam lunch.  

 

 

rådgivning, kurser och forskning 
rådgivning 

En viktig del av verksamheten är rådgivning i arkivfrågor till föreningslivet. I de flesta fall har 

denna getts per telefon eller e-post, alltid konfirmerade med lämplig kunskapskälla. Även på 

hemsidan finns råd och anvisningar i arkivfrågor. FSL arbetar för att ge snabba och korrekta 

svar av alla frågor, stora som små.  

 

kursverksamhet 

I samarbete med lokala folkrörelse- och föreningsarkiv, kommunarkiv och föreningslivet har 

under året kurser anordnats i arkivkunskap, personarkiv, dokumenthantering och bevarande av 

fotografier. Under året har tolv (12) kurser getts totalt, varav flertalet var grundkurser.  

Det reviderade kursmaterialet med avseende på både innehåll och layout har varit till god 

användning.  

 

arkivens dag 

Flera av våra medlemsarkiv anordnade aktiviteter på Arkivens dag den 14 november. Årets 

tema var Gränslöst som gestaltats på olika sätt ute i kommunerna och i de lokala 

föreningsarkiven.  

 

Som exempel kan nämnas några arrangemang från norr till söder i länet: 
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Norrtälje stadsarkiv där man samordnat med bibliotek, museum och släktförening. Ca 50 besökare, varav några 

nya, presenterades till föreläsningar och utställning. 

Vallentuna presenterade som tidigare år sina tre arkiv (folkrörelsearkivet, kommunarkivet, bildarkivet) med stor 

uppslutning. Man hade utställning, föredrag och efterlysning av gamla handlingar. 

Sollentuna kommunarkiv hade ca 600 besökare, övervägande i 60+-ålder. Program från kl 10 med nyproducerad 

film, arkivcafé och föredrag om 1950-talet. Stort intresse. Vana arrangörer. 

Nynäshamns bildarkiv öppnade en ny utställning. Visade presslägg från lokaltidningen, ca 320 besökare. Arkivet 

var öppet hela dagen. 

Dessutom rapporterades Arkivens dags aktiviteter från 

arkivföreningarna i Danderyd, Upplands-Bro, 

Sigtuna, Upplands Väsby och IOGT-NTO. 

På Stockholms stadsarkiv gavs FSL möjlighet 

att sätta upp ett bord där vi fick en väl synlig 

plats för informationsgivning. Många kom 

förbi både nyfikna, förvånade och glatt 

överraskade över att en förening som FSL 

finns. En hel del informationsmaterial delades 

ut. Bör upprepas. 

 

studiebesök för FSL:s medlemmar 

Den 18 maj bjöds FSL:s medlemmar in på 

studiebesök till Armémuseum för rundvisning 

av arkiv, bibliotek och konserveringsateljé.  

 

Den 12 november gavs studiebesök på 

Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), med 

visning av den ärevördiga sessionssalen och 

det innehållsrika vetenskapshistoriska arkivet.  

 

Varje studiebesök lockade drygt ett 20-tal deltagare. FSL bjöd på fika i pausen och informerade 

om sin verksamhet samt kommande aktiviteter. Båda studiebesöken var uppskattade bland 

medlemmarna. 

 
information 

Nyhetsbrevet Ordna & Vårda har under året utkommit med fyra nummer som sänts ut till 

medlemmar och arkivinstitutioner. Som styrelsen tidigare beslutat så skickar vi den, förutom 

till medlemmar och övriga arkiv, även till kursdeltagare under ett år efter genomgången kurs 

och till alla huvudbibliotek i länet. 

FSL:s hemsida foreningsarkiven.a.se har bitvis uppdaterats under året. Därtill har en diskussion 

förts inom styrelsen avseende hemsidans användbarhet idag. En projektgrupp har bildats för att 

ta fram en plan för omfattning och genomförande av en uppgradering. Till hjälp har anlitats ett 

externt konsultbolag. Implementering av ny hemsida är beräknad att ske inom första halvåret av 

2016.  

Den grafiska profil som använts till våra fyra broschyrer har även applicerats på kursmaterialet 

och planeras användas i större utsträckning för annat informationsmaterial.  

På kansliet finns även vår instruktionspärm Ordning i arkivet, en handledning för föreningar 

och distriktsorganisationer. Denna pärm har setts över och planeras att även bli digitalt 

tillgänglig.  

http://www.foreningsarkiven.a.se/
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Våra roll-ups med information om FSL, kan användas i olika sammanhang och finns 

tillgängliga för utlåning. 

 

ekonomi  
Medlemsavgifterna under året har varit 100 kronor per år för lokala föreningar och enskilda 

personer,  

500 kronor per år för distriktsorganisationer och institutioner samt 1 000 kronor per år för 

kommuner. 

Årets resultat blev 43 000 kronor. Denna summa anses skälig i förhållande till den satta 

budgeten och de medel som FSL disponerar. Beslutet från föregående år att inga reserveringar 

bör göras kvarstår.  

 

           mål och måluppfyllelse 
De fem mål som formulerats i årets verksamhetsplan har till viss del uppfyllts medan andra 

kvarstår.  

 

 Vi ser oss starka på genomförandet av utbildning, som omfattar kurser, seminarier och 

studiebesök. I jämförelse med tidigare år har ett större antal kurser genomförts. 

Efterfrågan på kurser är högt och flera föreningar efterfrågar specialanpassade kurser 

för sina behov. Om möjligt har FSL försökt att tillmötesgå dessa behov. Till vår hjälp 

att lyssna in medlemmarnas omdöme om kursinnehållets användbarhet har ett nytt 

frågeformulär för kvalitetsuppföljning samtidigt introducerats under året. 

 

 Ett planerat seminarium har fått skjutas på till 2016. De sedvanliga två studiebesöken 

har genomförts med nya intressanta besöksställen. 

 

 

 FSL vill även väcka intresse för och främja forskning och hoppas genom ett nyinfört 

stipendium uppfylla detta 2016. Av de mångskiftande frågor rörande arkivvård som 

kontinuerligt inkommer till kansliet kan vi notera ett stigande kunskapsbehov och 

kanske en viss nyfikenhet på området.  

 

 Inom begreppet information har FSL uttalat en förhoppning om att nå ut bättre, bl a 

genom att skapa närvaro i sociala medier. Detta har inte skett därför att framtagning av 

en uppdaterad hemsida har prioriterats.  

 

 

 Inga nya lokala föreningsarkiv har initierats trots att intresse finns. FSL ser här en 

svårighet att hitta de föreningar ute i kommunerna som kan påta sig mödan att bilda nya 

arkivföreningar med tillgång till lokal för föreningsarkiv. Flera nya föreningar har 

anmält intresse om medlemskap. Ett par föreningar har avslutat sitt medlemskap i FSL. 

 

slutord 
Vi framför ett stort tack till våra anslagsgivande myndigheter, Riksarkivet och Stockholms läns 

landsting, Kultur- och utbildningsnämnden. Utan deras stöd hade vi inte kunnat bedriva denna 

verksamhet. 
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Till alla de kommuner i länet som välvilligt ställer arkivutrymme till förfogande för lokala 

föreningsarkiv, vill vi också framföra ett stort tack. Tack vare denna positiva inställning kan 

kommuninvånarna ta del av det lokalhistoriska arv som finns i föreningarnas arkiv. 

 

För det goda samarbetet och det värdefulla stöd vi erhållit från Stockholms stadsarkiv med 

möjlighet att förutom kanslilokalen även vid styrelsemöten och kurstillfällen få tillgång till 

ändamålsenliga lokaler, ber vi att få framföra vårt varma tack. Även till andra arkivinstitutioner 

och bibliotek ett varmt tack. 

 

 

Ett stort tack även till FSL:s kansli. 

 

Stockholm i februari 2016 

 

 

 

 

 
Monica Frumerie   Göran Rydeberg 

 

Ordförande   vice Ordförande 

 

  

  

 
Jessica Andersson   Mats Laurell     

 

  

 

 
Erland Nilsson   Karin Sandberg 
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medlemmar 2015
* nya medlemmar 2015 

 

kommuner 
Botkyrka kommunarkiv 

Danderyds kommunarkiv 

Ekerö kommunarkiv 

Haningearkivet 

Huddinge kommunarkiv 

Järfälla kommunarkiv 

Lidingö stadsarkiv 

Nacka lokalhistoriska arkiv 

Norrtälje stadsarkiv 

Nynäshamns bild- och folkrörelsearkiv 

Salems kommunarkiv 

Sollentuna kommunarkiv 

Solna stadsarkiv 

Stockholms stadsarkiv 

Södertälje stadsarkiv 

Täby kommunarkiv 

Upplands Väsby kommunarkiv 

Upplands-Bro kommunarkiv 

Vallentuna kommun 

Vaxholms stadsarkiv 

Värmdö kommunarkiv 

 

riksorganisationer 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 

Centrum för Näringslivshistoria 

Frälsningsarméns högkvarter 

Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och 

tjejjourer i Sverige 

Svenska Baptistsamfundet 

TAM–Arkiv  

 

distriktsorganisationer 
HSO Stockholms län 

Hörselskadades distrikt Stockholms län* 

IOGT-NTO 

IOGT-NTO Stockholm 

IOGT-NTO:s Juniorförbund – Junis 

NBV Stockholms län 

SPF Stockholms distrikt 

SRF Stockholms och Gotlands län 

Stads- och kommunhistoriska institutet 

Stockholms idrottsförbund* 

Stockholms Idrottshistoriska förening 

Stockholms läns Bildningsförbund 

Stockholms läns Blåbandsdistrikt* 

Stockholms läns Bygdegårdsdistrikt 

Stockholms läns Hembygdsförbund 

Stockholms läns hemslöjdsförening 

Studiefrämjandet i Stockholms län 

Studieförbundet Vuxenskolan 

 

lokala föreningar 
Alma folkhögskoleförening 

Arkivföreningen Upplands Väsby 

Boo Folkets Hus 

Bostadsrättsföreningen Siken 

Brännkyrka Hembygdsförening 

CinemAfrica* 

Danderyds Föreningsarkiv 

Esperantoföreningen i Stockholm* 

Föreningen Kulturnät Sverige 

Föreningsarkivet i Södertälje o Nykvarn 

Grudes Atelje & Stentryckeri 

Gräskobbens Samfällighetsförening 

Grödinge Hembygdsförening 

Hägerstens Hembygdsförening 

Hörselskadades förening i Stockholm 

Jazzklubben Nordost – JANO 

Ljusterös hembygdsförening* 

LOV Livgardets officerares veteranförening 

Medicinska Föreningen i Stockholm 

Mälaröarnas Folkrörelsearkiv 

Orhems fritidsträdgårdar, Trekanten* 

PRO Samorganisation i Stockholm 

Samtida historiska institutet Södertörns 

Högskola 

Sigtuna Folkhögskola 

Sigtuna Föreningsarkiv 

SPF Gärdet – Oscars* 

Stockholm Nynäs Järnvägs kamratförening 

Sundbybergs Museum & Arkiv 

Sundbybergs hembygdsförening* 

Svenska Turistföreningen Stockholm 

Svensk-Lettiska föreningen 

Sveriges Centralförening för Idrottens 

främjande SCIF 

Sällskapet Hammarby Veteranerna SHV 

Södra Roslagens Släktforskarförening 

Tyresö Ulands & Freds Förening 

Upplands-Bro Arkivförening 

Vallentuna Folkrörelsearkiv 

Vaxholms Fästnings Musei Vänner 

Vårdinge Hembygdsförening 

Värmdö Skeppslags Fornminnesförening 

Österåkers Hembygdsförening 
  

enskilda personer 
Inga-Maj Elfström 

Ingrid Nilsson 

Märta Schilt 

Eva Wetterborg 


