
arkiven i Stockholms län.
Inventering innebär som

bekant att innehav av arkiva-
lier registreras. Detta är vä-
sentligt för framtida forsk-
ning. Men den inventering,
som FSL planerar, innebär
mycket mer. Den innehåller
också rådgivning och utbild-
ning. Det betyder allt sam-
manlagt, att invandrarnas
organisationer får förutsätt-
ningar att bli en del av hela
nationens kulturarv.

Arbetet genomförs i flera
etapper

Hur skall arbetet gå till?
Till att börja med kontaktas
tillämpliga tidningar för att
berätta om inventeringen och
vad den syftar till. Detta
underlättar de första kontak-
terna. Därefter sänds brev till
de immigrantföreningar, som
går att hitta genom kommu-
nens lista över förenings-
bidrag. Man kan anta att flera
föreningar kommer med
under arbets gång. Med hjälp
av olika blanketter erhålles
fördjupad kunskap.

Är invandrarföreningarna
intresserade?

Är invandrarföreningarna
villiga att medverka?
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Invandrares kulturarv finns i deras
föreningsarkiv

Föreningar och före-
ningsliv är viktigt. Detta
gäller också våra nya
svenskan För dem är kanske
föreningen ännu viktigare. De
får tillfälle att tala sitt eget
språk, känner trygghet i att
träffa andra från ett eget
kulturområde. De kan arrang-
era fester, äta mat som de är
vana vid, hålla sina traditioner
vid liv.

Invandrarföreningarna
har också en annan betydelse-
full uppgift. Föreningen är till
stor hjälp med vad vi brukar
kalla för integration, förståel-
sen för hur det svenska sam-
hället fungerar, kunskap om
outtalade regler, lagar och
förordningar.

FSL startar en inventering
av invandrares förenings-
arkiv

Våra invandrare skapar
historia: svensk historia och
en egen historia. Förenings-
livet är en viktig inkörsport
till denna historia och en
framtida källa till förståelse.
Men det är en historia, som
riskerar att försvinna. Invand-
rarföreningar uppstår och
läggs ner. Deras arkiv försvin-
ner. Av den anledningen vill
FSL starta en inventering av



Ordföranden har ordet

Det sjunde året
Vi har haft sju verksamhetsår sedan starten den 6/10 1995.

Har verksamheten utvecklats sedan dess? Jag har bläddrat i
våra gamla verksamhetsberättelser. Medlemsantalet har för-
dubblats och omsättningen ökat med ca 160 000:-. Hur är det
då med verksamheten? Av naturliga skäl är rådgivnings-
verksamheten ungefär densamma. För den ordinarie verksam-
heten har vi under hela perioden haft en tjänsteman. Kursverk-
samheten ligger även på ungefär samma nivå. Här kunde vi
vara båttre.

Var har vi haft en positiv utveckling?
Det första jag vill peka på är den verksamhetsplan med

konkreta mål som vi numera tar fram och som även fastställs
av årsmötet. Det är en mycket bra vägledning för styrelsen och
anställd personal. Vid jämförelse med verksamhetsberättelsen

kan medlemmarna - årsmötet - se hur styrelsen klarar sitt uppdrag. Det skall även sägas att vi för
2002 inte helt klarat målen vilket vi även förklarat i verksamhetsberättelsen.

En annan positiv utveckling är styrelsens engagemang, främst då i våra arbetsgrupper.
Många timmars ideellt arbete läggs ner för föreningen i arbetsgrupperna. Detta engagemang ger
oss en god känsla för vår organisation och upplevs mycket positivt, l arbetsgrupperna tas vara på
den kompetens som finns i styrelsen på ett bra sätt. De speciella grupper vi haft under året,
Informationsgruppen och Kvalitetsgruppen, redovisar sitt arbete i Verksamhetsberättelsen.

De beståndsinventeringar som vi haft möjlighet att utföra genom samverkan med andra
organisationer och genom särskilda anslag är även mycket positivt. Senast nu genom samverkan
med Stockholms läns hembygdsförbund och Arkivregister i Stockholms län. Genom dessa
riktade insatser kan vi mer noggrant "dammsuga av" viktiga områden. Vår avsikt är att i den
mån vi erhåller bidrag fortsätta med denna typ av verksamhet.

Under 2002 har vi startat upp en konferensverksamhet med kommunernas arkivarier som
deltagare. De är för oss mycket viktiga samarbetspartner och är en av våra länkar till det lokala
föreningslivet.

Genom vår personal och genom samverkan med kommuner och organisationer skall vi
fortsätta att utveckla verksamheten i vår organisation.

Uno Sköld

Uno Sköld

forts. fr. föreg. sida

Erfarenheterna från andra
inventeringar bl.a. i Östergöt-
land visar att intresset ofta är
stort och mottagandet är
hjärtligt. Man har velat lära
mer om arkiv och arkiv-
skötsel.

Hur skall projektet
finansieras?

Riksarkivet har gett ett
bidrag. Det är dock inte
tillräckligt. Om inventeringen
skall kunna komma igång
krävs ett samarbete med
kommuner, framför allt
invandrartäta kommuner. FSL
vädjar till dessa att behandla
arbetet positivt och ställa
medel till förfogande för att

projektet skall kunna genom-
föras.

Vår arkivkonsulent Inger
Gustafsson-Seife har genom-
fört ett liknande projekt i
Östergötland. Hennes arbete
där och hennes rapport om
projektet (ÖLFA:s skriftserie
nr 9) är en grund för vårt
planerade projekt.

Hans Österberg



Botkyrka kommunarkiv
inbjöd den 24 oktober 2002
till en träff för Södertörns
kommunarkivarier i
kommunalhuset i Tumba.
Meningen var att utbyta
tankar och erfarenheter och
diskutera eventuella problem
i yrkesutövningen för närlig-
gande kommunarkivarier så
att man kan stödja varandra i
arbetet.

Botkyrkas kommunarkiv
innehåller också förenings-
arkiv

I programpunkterna
ingick bl a en presentation av
ärende- och dokument-
hanteringen samt arkivvården
i Botkyrka kommun där
deltagarna fick insikt i hur
kommunarkivariens verk-
samhet ser ut och fungerar i
Botkyrka, Därefter företogs
en visning av kommunarkivet
som omfattar ca l 400 hyll-
meter och deltagarna fick
också en inblick i hur bl a
administrationen fungerar
där. Kollegorna fick också
insikt om att kommunarkivet
inte bara fungerar som arkiv-
depå för de kommunala
myndigheternas handlingar
utan även för handlingar från

Kristina Gabrielsson

Lättsam stämning när kommunarkivarier möts

Kommunarkivarierna är
viktiga för våra föreningar.
De kan hjälpa till med att ta
hand om och förvara före-
ningarnas arkiv på ett säkert
sätt i de kommunala arkiven

föreningar som är verksamma
i kommunen eller har anknyt-
ning till kommunen. Kom-
munarkivet är också ett
folkrörelsearkiv, som upptar
ca 80 hyllmeter, där kommu-
nen försöker värna om den
lokala historien genom
föreningslivet.

Kommunala verktyg
På kommunarkivariens

tjänsterum visades också
ärende- och dokument-
hanteringssystem som är
kopplade till arkivverk-
samheten. Denna visning
skulle ge deltagarna en in-
blick i de verktyg som an-
vänds i kommunen på detta
område.

Ett nätverk bildas
Stämningen var lättsam

och uppsluppen där det hela
tiden pågick livliga diskussio-
ner och man ansåg att denna
typ av arbetsträffar en väl
behövlig sammankomst och
mycket uppskattad av delta-
garna. Denna träff, är det
meningen, skall bli upptakten
till ett nätverk för Södertörns
kommunarkivarier där besök
skall göras på varandras
arbetsplatser och där problem
och möjligheter diskuteras
igenom som bl a kan utmynna
i gemensamma kommun-
överskridande projekt på
arkivområdet.

Nästa möte kommer
troligen att bli hos
kommunarkivarien i
Nynäshamn Ulf Hanspers.

Kristina Gabrielsson
Kommunarkivarie i Botkyrka
kommun

Vill Du ha hjälp med...
- att strukturera Ditt arkiv på ett vettigt sätt
- enkla anvisningar om vad Du bör spara och vad Du kan gallra
- tolkning av lagar och förordningar av betydelse for arkivvården
- beslut om gallring och bevarande
- lagring av information på nya medier såsom disketter och CD-rom
- arkivering av fotografier och ljudband
- hitta återförsäljare av arkivkartonger och arkivbeständig skrivmaterial

Beställ FSL:s handledning Ordning i arkivet



Föreningsbrev B

Hur skapas kvalitet i arkivarbetet? FSL:s
kvalitetsgrupp ger svar

Hösten 2001 startade FSL
en kvalitetsgrupp. Den består
av Urban Johansson (samman-
kallande), Kristina Gabrielsson
och Uno Sköld. Gruppens
uppgift är att kontinuerligt
förbättra och effektivisera
föreningens verksamhet. Kun-
den/uppdragsgivaren skall
alltid stå i centrum.

Välkommen till…
föreningens årsmöte torsdagen den 20 mars kl.15 i Botkyrka Folkets Hus.
Inger Gustafsson-Seife berättar om sina möten med hembygdsföreningar.
Urban Johansson redogör för Arkivregister i Stockholms län (ASL) och hur man
använder dess nya CD-skiva

Årsmötesforhandlingar
Kaffe och smörgås

Urban Johansson,
arkivarie med en
bred yrkesmässig
erfarenhet

Kristina Gabrielsson
kommunarkivarie i
Botkyrka

Uno Sköld
Föreningens
ordförande


