
 Livet efter 65 kan användas på många sätt. Hur det används
pekar på en persons verkliga värde.
 Ideellt arbete är en möjlig användning. Det är oavlönat men
mycket samhällsnyttigt. Därför kan man se på Uno som en av de
mest samhällsnyttiga personer som fi nns. Han har aldrig talat om
sina oräkneliga ideella insatser (ordförande för det mesta) men de
fi nns. Hur tiden kan räcka till är en annan fråga. Ett slags svar ligger
kanske i de E-post brev, som han skickar till sina medarbetare,
avsända klockan tre nattetid.
 En och annan pensionär kan få ett avlönat arbete. Men man
måste vara mycket duktig. Ett bevis på Unos duglighet är att han
långt efter att ha blivit pensionerad som förvaltningschef vid
Vallentuna kommun faktiskt blev anställd igen som kommunens
säkerhetschef.
 Självklart kunde Uno inte klara sig utan arbete efter pensioneringen.
Att bära ut morgontidningar var en bagatell, som förmodligen
höll hans redan goda fysik i skick. Den måste ha varit i mycket bra
skick när han i framskriden ålder fl yttar till en lägenhet tre trappor
upp utan hiss. (Dessutom bar han också själv upp möblerna till
lägenheten.)
 Ett lyckligt förhållande till hustru, barn och barnbarn skapar
också ett värde.
 Energi, arbetsmoral, vänlighet och samhällsanda karakteriserar
Uno. Med sådana egenskaper har han byggt upp vår förening från
en ganska konturlös samling personer och arbetsuppgifter till en i
högsta grad effektiv organisation med mål som skall och kan uppnås.

  Hans Österberg 
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Man tar chansen
Tidigare idag har jag varit på 20-årsjubileum med Vallentuna

civilförsvarsförening där jag i många år varit ordförande. Styrelsen
hade kopierat upp gamla protokoll och andra handlingar som
berättade om föreningens tillkomst. Utställningen berättade om
varför föreningen bildades, föreningens ändamål och vilka som var
med och startade upp föreningen. Denna utställning möjliggjordes
genom att de äldre handlingarna fanns bevarade hos Vallentuna

Ordföranden har ordet

folkrörelsearkiv. Jag kunde inte låta bli att framföra att föreningens handlingar, gamla som nya, kommer
att bevaras i folkrörelsearkivet för att vid kommande jubileer berätta för den då aktuella generationen
om den stora betydelse föreningen haft för samhället.

Jag har tidigare haft ett yrkesliv som fritidschef och jag var då medlem i en förening för fritidschefer
i länet. Numera har den föreningen gått tillsammans med motsvarande förening för länets kulturchefer.
Ett mycket uppskattat inslag i den föreningens verksamhet är att man bjuder in pensionerade kultur- och
fritidschefer vid sitt årsmöte. Föreningen firade detta år sitt 40-årsjubileum. Egentligen var man lite fel
ute i tiden men när gamla handlingar kom fram kunde man ”läsa sig tillbaka” till startåret och få en
korrekt information om föreningens ändamål vid starten och om vilka personer som var drivande i
föreningen vid den tiden. Även nu kunde jag inte låta bli att framhålla vikten av att gamla handlingar
sparas och framför mig vid detta tillfälle hade jag en grupp som även kan ge oss en stor hjälpande hand i
detta arbete. Eftersom gruppen även är läsare av detta informationsblad ber jag få framföra ett varmt
tack för att vi ”gamlingar” får vara med vid föreningens årsmöte. Jag ber er som har ett stort kontaktnät
inom föreningslivet att hjälpa oss med information om vikten att spara föreningshandlingar.

Alla vi har kontaktnät och vi träffar grupper av människor och vi träffar enskilda personer som är
engagerade i föreningslivet. Det är viktigt att vi tar chansen och informerar om att varje förening har en
historia som inte får försvinna. Du som läser detta är helt säkert ”frälst för detta”. Hjälp oss att ”frälsa
andra”.

                                                                                                                            Uno

Uno Sköld

Inför hösten

Snart är det sommar och
det är så skönt att det är varmt
ute och de flesta av oss har en
ledighet att se fram emot. Men
innan dess så ska en hel del
planering inför hösten vara
avklarad.

Vi har redan en del kurs-
datum inbokade och flera är på
gång så är det så att er organi-
sation eller förening känner att
det är dags för en kurs under
hösten/vintern så är det hög tid
att höra av sig till kansliet och
diskutera tänkbara tider.

Vi kommer att fortsätta

med våra ”kommunvisa” kurser
och utifrån de intresse-
anmälningar vi får  så kommer vi
att hålla fortsättningskurser och
kursen om fotohantering. Mer
om det här med kommunvisa
kurser kommer vi att prata om
på höstens konferens för lokala
arkiv.

Vi kommer att anordna ett
forskningsseminarium eller om
man vill kalla det en introduk-
tionskurs i hur man kan använda
arkiv för att hitta sin historia.
Föreningsarkiven har hållit
sådana seminarier tidigare men
nu funderar vi på ett lite annor-
lunda koncept, en inbjudan

kommer att komma under
hösten.

En nyhet som är på gång
är en kurs i hur man jobbar med
personarkiv, de dyker ju ofta
upp i samband med föreningsar-
kiv och är ju lite speciella. Vi
kommer att hålla en kurs i detta
speciellt för våra medlemmar
och hembygdsförbundets
medlemmar.

Hör gärna av Er till kansliet
om ni har frågor eller funde-
ringar. Vi har öppet i alla fall t o
m midsommar.

Skön sommar, så små-
ningom
           Önskar EVA på kansliet
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Ett hjärtligt tack och hjärt-
liga gratulationer
Ett hjärtligt tack och hjärtliga gratulationer

Fr. v. Hans Österberg, Arnold Härmark, Uno Sköld, Rune Hamelius, Kjell Nilsson
                                                                  (Foto:Eva)

Arnold Härmark har
varit vice ordförande och
medlem av FSL:s informations-
grupp. Han försvinner lycklig-
tvis inte helt från föreningen
utan har lovat att fortsätta i
informationsgruppen. Han
valdes vidare till ordförande i
föreningens valberedning, något
som gör att FSL:s framtid är
tryggad åtminstone ifråga om
bra personval.

Rune Hamelius var
medlem av FSL:s styrelse från
föreingens början. Sedan han
lämnat styrelsen har han varit
medlem av valberedningen.

Rune är en  klok och vänlig
person med goda erfarenheter
från föreningsarkiv.

Kjell Nilsson har varit
ordförande för valberedningen
under en länge period. Han har
också under de senaste åren
varit ordförande för föreningens
årsmöten.

Kjell har en central funk-
tion i Stockholms läns
Hembygdsförbund. Han har
därigenom varit vår förening till
stor nytta med sina erfarenheter,
kontakter och annan hjälp

Förtjänta medarbetare, som vid årsmötet lämnade sina förtroendeposter, avtackades

vid en enkel lunch samtidigt som två jubilarer gratulerades..

                    Nu fungerar ASL

samband med att vi skickar ut
inbjudan till den kommer vi
skicka med den något omarbe-
tade registreringsblanketten som
ska användas i fortsättningen.
Inbjudan kommer att skickas ut i
slutet av maj och konferensen är
tänkt till andra halvan av okto-
ber.
                                           Eva

Nya medlemmar i styrelsen

och intressant museibesök

Föreningens årsmöte hölls
i Betel, baptistsamfundets
anläggning i Bromma.Styrelsen
fick två nya medlemmar: Göran

Johansson, kommunarkivarie i
Huddinge och Nils-Bertil
Nilsson (presenteras på nästa
sida).

Efter årsmötet fick delta-
garna en guidad rundvandring i
anläggningens imponerande
museum.
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Glädjande nog kan vi
meddela att vi är igång med
nyregistrering och uppdatering
av arkivdatabasen ASL. Så nu
kan det vara dags att börja
fundera på när Ni senast
skickade in uppgifter om
föreningsarkiv som ni fått in till
Era arkiv. På höstens konferens
för lokala arkiv kommer vi ha
ASL som huvudtema och i



Var finns Din förenings historia?

pensionärsföreningar,
biodlarföreningar, bostadsrätts-
föreningar osv. osv.

Protokoll är viktiga

dokument

Alla dessa föreningar leds
av en styrelse som utöver
uppgiften att leda och utveckla
verksamheten även har till
uppgift att dokumentera verk-
samheten. Detta sker genom att
det vid styrelsens sammanträde
förs protokoll. Dessa protokoll
är viktiga dokument och skall
bevaras till eftervärlden för att
ge en bild av föreningens histo-
ria!

Protokollen i papperskorgen

Men handen på hjärtat:
Hur förvaras föreningens histo-
ria? Tyvärr ofta i en pappers-
kasse på vinden, i källaren eller i
en garderob hos någon före

detta ordförande eller sekrete-
rare - om protokollen överhu-
vudtaget finns bevarade. Om
föreningen t ex börjar uppnå
50-års-åldern och skall jubilera
- var finns historien?

Var finns föreningens gamla

handlingar?

Nu har det varit årsmöten i
många föreningar! Många
styrelser har fått ny bemanning.
Har frågan om var föreningen
förvarar sin historia varit uppe
på dagordningen? Var finns Din
förenings alla gamla handlingar?
Ta upp frågan och hjälp på så
sätt till att bevara Din förenings
historia!

Vallentuna Folkrörelsearkiv

har en bra modell

I Vallentuna har vi en bra
lösning på förvaringsproblemet:
Vi uppmanar alla föreningar att
överlämna alla gamla protokoll
(och andra handlingar som kan
komma att få ett historiskt
värde) till oss - Vallentuna
Folkrörelsearkiv - för förva-
ring. Vallentuna Folkrörelsearkiv
arbetar för att bevara nutiden
och dåtiden åt framtiden. Hos
oss förvaras handlingarna på ett
säkert sätt och är naturligtvis
alltid tillgängligt för respektive
förening men även för eventuella
forskare som har intresse inom
området.

Var finns Vallentuna

Badförening

 Men vi saknar många
föreningars historiska arv. Som
exempel: Vallentuna Bad-

förening. Föreningens verksam-
het bestod i att göra en badplats
nedanför Kvarnen i norra ändan
av Vallentunasjön. När fören-
ingen bildades vet vi inte men att
den avvecklades 1953 vet vi
genom att föreningens kassabok
finns i vårt arkiv. Men vem som
startade föreningen och när, det
vet vi inte. Och var finns eventu-
ella handlingar? Vet någon läsare
av  Ordna och Vårda någonting
om Vallentuna Badförening?
Kontakta i så fall undertecknad.

Tänk på kommande

generationer

Att bevara våra föreningars
historia är viktigt för att kom-
mande generationer ska kunna ta
del av den tid vi lever i nu.
Liksom att vi kan ta del av
gångna tider genom att studera
handlingar från tider som flytt.
Därför alla läsare av Ordna och
Vårda: Uppmana alla föreningar
att överlämna sina förenings-
handlingar till en säker förvaring
hos något föreningsarkiv eller till
kommunarkivet.
                 Nils-Bertil Nilsson
                    (08-511 774 95)

Nils-Bertil Nilsson har varit lärare
och ombudsman. Han blev så
småningom länsförbunds-
ordförande i 4H och har haft flera
förtroende-uppdrag i
Studiefrämjandet och Vallentuna
Folkrörelsearkiv.

I varje kommun finns det
hundratals föreningar av olika
slag: idrottsföreningar, hund-
klubbar, frimärksklubbar,
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