
Nr 3 2011                                               Besök vår hemsida www.foreningsarkiven.a.se

Ordna och Vårda
föreningsarkiven

FSLs konferens
för lokala
arkiv

Vi hade trevligt och intressant besök av 
Lena Bohlinder från Föreningsarkivet i 
Sörmland och Nils Mossberg, Eskilstuna 
Stadsarkiv, som berättade om hur dom
på olika vis tillgängliggör sina arkiv.



EFTERLYSES

Vi behöver skapa bättre kontakter med våra 
kommuner. I de kommuner där vi har 
arkivföreningar står de för den kontakten med 
kommunens kultur- och/ eller fritidsförvalt-
ning och med kommunens föreningsliv. Men 
i kommuner som inte har arkivförningar har 
vi svårt för att få den kontakten mellan oss 
och kommunernas föreningsliv. 

Vi vill göra något åt detta genom att rekry-
tera en eller flera FSL-ambassadörer i dessa 
kommuner. 

Vi söker någon eller några som har känne-

dom om och intresse för de föreningar som 
finns i kommunen. Det kan vara gamla 
föreningsrävar eller någon annan som t ex via 
sitt jobb i kommunen har fått bra kännedom 
om det lokala föreningslivet. Som FSL- 
ambassadörer skulle ni skulle kunna bli den 
länk mellan oss och kommunens föreningsliv 
som vi efterlyser. Vågar du anta utmaningen 
eller kanske du känner du någon som du vill 
rekommendera?  

Kontakta oss så får du mer information.  
 

FSL-ambassadörer



FSL har ny hemsida!!!

Strax innan sommarlovet så lanserade vi vår 
nya hemsida, förhoppningsvis så tycker ni 
att den är lite tydligare och lättare att hitta i.
Samma adress som alltid www.foreningsarkiven.a.se        Välkomna in och titta !!

FÖRENINGSARKIVEN I STOCKHOLMS LÄN 
har nöjet att bjuda in alla sina medlemmar* till ett studiebesök på

SVERIGES RADIO
Det finns två tillfällen

14 november kl. 15.00 och 21 november kl.15.00

Vi träffas i Radiohusets entréhall vid receptionen
Oxenstiernsgatan 20

Om möjligt så bjuder FSL på fika efteråt.

Jag behöver namn på alla som kommer med och vilken förening ni representerar.
Ange också vilket tillfälle som passar bäst och om det är något av tillfällena som ni inte kan alls.

Begränsat antal platser. 

Senaste anmälningsdag måndag den 7 november.

Välkomna
*Om du inte redan är medlem stöd gärna FSLs verksamhet genom att bli det, ta kontakt med kansliet.



Nu är hösten här!
Nu är hösten här och vi har ett knappt halvår 
på oss att expediera resten av det som årsmötet 
beställt av oss.Vi fortsätter med våra utbild-
nings-insatser av föreningsföreträdare som vill 
få ordning på sina arkiv. Vi har tillgång till två 
nya utbildare, utöver Urban Johansson och 
Göran Johansson nu även Karin Sandberg 
och Hannelie Hillertorp, båda utbildade arki-
varier. Vi står väl rustade när föreningarna 
eller kommunerna hör av sig och vill ha en 
insats. Vi ser just utbildning i arkivhantering 
som en viktig del i att förmå föreningarna att 
bevara vårt gemensamma kultur-arv till kom-
mande generationer. 

Kommunernas föreningsträffar
En väg att nå ut med vårt budskap till kom-
munernas föreningsliv att få besöka förening-
sträffar som kommunernas kultur- och/eller 
fritidsförvaltning-arna anordnar. Har ni nåt 
på gång eller har hört att nåt är på gång så hör 
gärna av er till Eva på vårt kansli så kommer 
vi ut och informerar om oss. En annan väg 
som vi prövar i kommuner där vi inte har en 
arkivförening är att värva FSL-ambassadörer. 
Mer om det på annan plats i detta nummer.

Arkivens dag den 12 november
Men det gäller ju också att visa kommunin-
vånarna på vilket sätt som föreningslivet har 
påverkat samhällsutvecklingen. Ett tillfälle till 
det kan vara på Arkivens Dag som hålls över 

hela Sverige den 12 november för att visa 
vilka skatter som finns i våra arkiv. Visa t ex 
en protokollsbok från sent 1800-tal eller 
tidigt 1900-tal. Det ger perspektiv på utveck-
lingen av bl a sekreterarrollen. Då gällde det 
att hålla fingrarna under kontroll. Då fanns 
det ingen raderknapp!

Medlemsaktivitet
För våra medlemmar har vi lagt in ett stud-
iebesök hos Sveriges Radio senare i höst som 
ett litet tack för allt nedlagt arbete för 
Föreningsarkivet i Stockholms Län.

Till sist
Vi har precis genomfört en konferens där vi 
bjudit in representanter för alla lokala arkiv i 
länet samt kommunernas huvudbibliotek. 
Mer om den på förstasidan i detta nummer. 
På tal om hösten så kan nog t ex ett besök i 
svampskogen vara avkopplande. Men även 
här, liksom när det gäller arkivhantering, 
gäller det att vara noggrann. De kan ha olika 
färger och i år finns det gott om dom.
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