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verksamhetsberättelse 
med årsbokslut  

2016 
 
ordförandes förord 
FSL har nu funnits och verkat i 22 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 2016 varit ett förändringens år för FSL. 

Kanslifunktionen är under utveckling och har under året 

utökats med mer tid för att möta behov av att tillföra nya 

arbetsuppgifter. Den alltigenom övergripande uppgiften 

som präglat styrelsearbetet under året har varit tillkomsten 

av den nya hemsidan.  Vi känner oss nu bättre rustade att 

möta medlemmarnas behov av aktuell information och att 

anta de nya uppgifter och utmaningar som bjuds. 

Föreningen har siktet inställt på ett gott och utvecklande 

arkivarbete i tiden. 

    
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. 
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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. 
                                                                           

medlemmar 
Föreningen hade vid årets utgång 102 medlemmar, varav 21 kommuner, 74 föreningar, 

organisationer och institutioner samt sju enskilda personer.  

Åtta lokala föreningar, en riksorganisation och två enskilda personer har tillkommit som 

medlemmar under året, summa 11 nya medlemmar. Medlemsförteckning 2016, se sid 8. 

 

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 

Hans Wiklund, ledamot   

Katarina Thurell, suppleant Norrtälje stadsarkiv 

Leif Gidlöf, suppleant             Brännkyrka  

 hembygdsförening 

Magnus Lindvall, suppleant Equmeniakyrkan 

 

arbetsutskottet t o m mars 2016  

Monica Frumerie, ordförande 

Göran Rydeberg, vice ordförande 

Emelie Geuken, kansli 

 

arbetsgrupper från juni 2016  
Arbetsutskottet har blivit ersatt av arbetsgrupper och istället har samtliga ledamöter i styrelsen 

åtagit sig uppgifter i en eller flera arbetsgrupper. Definition för dessa arbetsgrupper har 

formulerats. Nio (9) arbetsgrupper har bildats med nedskrivet syfte och en sammankallande per 

grupp. Grupperna rapporterar in till styrelsen när beslut för åtgärd föreligger. Fyra (4) grupper är 

ständigt rapporterande till styrelsemöte: ekonomi - har hållit 4 möten med minnesanteckningar, 

ASL, utbildning och hemsida. Övriga grupper – stipendium, omvärldsbevakning, medlemmar, 

Ordna & Vårda och policy rapporterar vid behov. Efter ett år kommer denna arbetsform att 

utvärderas.  

 
 

revisorer 
Håkan Andersson t o m mars 2016 auktoriserad revisor, Baker Tilly Stint AB  

Bigitta Sundman från 1 april 2016 auktoriserad revisor, ReCo Revision & Redovisning 

Bo Albinsson förtroendevald revisor, Frälsningsarmén HK 

Jan Löfgren förtroendevald revisorssuppleant,  

 Enebybergs Gårds förening 
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valberedning 
Gunnar Andrén, sammankallande Sällskapet Amorina 

Maria Bring, ledamot Lidingö stadsarkiv 

Nils-Bertil Nilsson, ledamot Vallentuna folkrörelsearkiv  
 

styrelsemöten och styrelsens inre arbete 

Styrelsen har haft sex protokollförda möten inklusive konstituerande möte under verksam-

hetsåret.  

Planeringskonferens för styrelse och personal hölls den 24 augusti vid Stockholms stadsarkiv, 

Kungsklippan. Föreningens verksamhet och styrelsens inre arbete diskuterades, särskilt med 

fokus på Arbetsmiljöverkets nya föreskrift (AFS 2015:4). För att få in nya tankar till styrelsens 

arbetssätt hade en extern föreläsare, organisationskonsult anlitats. Workshopen hade temat Att 

inspirera varandra. Hans presentation klargjorde möjlighet till nya förhållningssätt och inte 

minst gavs inspiration att testa nya vägar.  

Vid planeringskonferensen upprättades som brukligt verksamhetsplan för kommande år nu 

utifrån ett treårsperspektiv enligt ny rutin från Stockholms läns landsting. Även budgetförslag 

för 2017 togs fram.  

Under året har FSL initierat möten med företrädare för Riksarkivet och Stockholms läns 

landstings Kulturförvaltning som är våra verksamhetsbidragsgivare. Ett flertal möten med olika 

företrädare från Stockholms stadsarkiv har även hållits under året.  

 

Under året har några administrativa dokument framtagits, så som underlag till redovisning av 

reseersättning och gåvor till särskilda FSL representanter.   

 

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 deltog i 

 IDEA branschrådsmöte 4 februari i Stockholm 

 IDEA-dagen den 19 februari i Stockholm, ny Arbetsmiljöföreskrift AFS 2015:4 

 IDEA årsmöte den 12 maj på Riddarhuset, Stockholm 

 

Leif Gidlöf deltog i ffff:s föreningsstämma den 26 april i Stockholm med efterföljande 

seminarium på temat Mellan målen och marknaden -perspektiv på svensk folkhögskola under 40 år.  

Hans Wiklund deltog i Folkbildningens forskningsdag som arrangerades av ffff den 13 

september i Stockholm, med tema migration. 

 

Leif Gidlöf och Emelie Geuken deltog i Öppet hus om Landstingets nya stöd till kultur den 28 

augusti i Stockholm. 
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         Monica Frumerie deltog i FA:s och Näringslivsarkivens förenings (NAF) årsmöte  

         16-17 maj på Långholmen, Stockholm samt höstkonferens i Eskilstuna 20-21 oktober.  

 

Göran Rydeberg deltog i FAI:s årliga konferens 25-26 oktober i Stockholm.  

 

Monica Frumerie deltog i såväl förberedande vår- som höstmöte inför samordnandet av 

Arkivens Dag på Krigsarkivet (15/3) och Stockholms stadsarkiv (12/9). 

 

FSL har under året uppvaktat två tidigare styrelseordföranden vid jämn födelsedag Uno Sköld 

90 år i juli och Nils-Bertil Nilsson 80 år i september. 

 

 

personal  
På kansliet har sedan maj 2015 Emelie Geuken arbetat som administratör. Förutom 

administrativa uppgifter och kursplanering, så har under året tillkommit behov av en uttalad 

funktion som webbredaktör. Tjänsten har därför utökats till en deltid på 65%. Vad avser 

ekonomisk redovisning sköts bokföring och betalningar som brukligt på kansliet. Eva 

Wetterborg har fortsatt anlitats som ekonomisk rådgivare med ett rullande konsultavtal året ut. 

Från den 31 mars 2016 har en ny föreskrift trätt ikraft, Organisatorisk och social arbetsmiljö 

utgiven av Arbetsmiljöverket. Detta föranledde styrelsen att nogsamt tolka föreskriften till den 

arbetsmiljö som bör gälla för anställd personal på FSL:s kansli.  

 

Under året har Olivia Naue, Martin Ståhl, Leif Gidlöf och Solveig Larsson anlitats som 

kursledare, samtliga är arkivarier. 

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

 

 

årsmöte 2016 
Årsmötet hölls den 17 mars 2016 vid Stockholms stadsarkiv. Innan årsmötet gavs en mycket 

uppskattad presentation av Stadsarkivets ombyggda publika entréplan samt en intressant 

visning av arkivmaterial från äldre Stockholmsföreningar. Drygt 40 personer deltog, 21 

anmälda ombud och ca 20 observatörer. 

 

Vid årsmötet omvaldes Monica Frumerie som ordförande. Hans Wiklund nyvaldes som 

ledamot. Jessica Anderson omvaldes som ledamot. Katarina Thurell 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 Jan 

Löfgren efter Per Guste. Som ny auktoriserad revisor godkändes Bigitta Sundman.  

 

kansli 

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

Under året har kansliet utrustats med ny bärbar dator, inkl MS Office programvara. 

Kansliet är lätt att hitta och tillgängligt för medlemmarnas besök då lokalen ligger i gatuplanet. 

Detta ger även möjlighet för funktionshindrade att bekvämt ta sig till kanslilokalen.  
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inventering och registrering av arkiv 
Arkivregister Stockholms län (ASL) 

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

större arkivinstitutioner (83st) i Stockholms län med 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 86 nyregistreringar och 145 uppdateringar tillförts databasen. Av de drygt 51000 

poster som finns i ASL är ca 14 % relaterade till föreningar.  

Den stora skillnaden i antalet uppdaterade och nyregistrerade arkiv mot föregående år, beror på 

den extraordinära insatsen som gjordes av föreningsarkiven i Nacka och Södertälje under 2015. 

2016 års siffror speglar sannolikt ett mer normalt flöde vad gäller antalet registrerade arkiv. 

De flesta aktiviteterna sker inom arkivföreningarna. 

Under året har FSL börjat med personliga besök hos kommuner och föreningar för att motivera 

till en större aktivitet. Vi ställer oss även till förfogande där resurser saknas.  

Arbetet med funktionen för de digitala dokumenten, Flickr vilar.  

Sedan ett tidigare inlett samarbete med Riksarkivet vill vi se över möjligheten med en koppling 

av ASL till NAD (Nationell arkivdatabas). 

 

 

ASL statistik 

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

arkiv under 2016. Visar enbart de arkivinstitutioner som haft förändringar de senare åren. 

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

företagsarkiv.  

    Arkivregister Stockholms län 2016, enskilda arkivbildare 
 
 KOMMUN ARKIVBILDARE NYREGISTRERADE UPPDATERADE 
 ANTAL 2016 (2015) ANTAL 2016 (2015) ANTAL 2016 (2015) 

  
 Danderyd  205(202)   3(3) 17(26) 
 Lidingö                              228(220)                               8(0)                       14(10) 
 Järfälla 153 (152) 1(18) 0 (8) 
 Nacka 1105(1093) 19(282) 44(725) 
 Norrtälje  1955(1929) 31(32) 37(20) 
 Nynäshamn                      251(248)                             3 (6)                         7 (6) 
 Sigtuna                                 65(65)                                  0                           0(1) 
 Södertälje/Nykvarn 446(438)                           8 (38)                       7(366)    
    
 Upplands Väsby  323(322)                            1(47)                      4(142)                        
 Vallentuna  157(149) 11(5) 15(20) 
    
 
 SUMMA   86 (414) 145 (1305) 

Källa: ASL  

 

 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  |  2016 

FÖRENINGSARKIVEN I STOCKHOLMS LÄN | ORG NR 802400-1391                                                                                           6  

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 redan 2015 då FSL tillfrågades om att ta 

ansvaret för rapporteringssamordningen av Arkivens dag i Stockholms län. FSL fick förnyat 

förtroende att fortsätta samordningsarbetet även 2016.  FSL:s kansli har skickat ut över ett 

hundratal e-postmeddelanden till länets olika arkivinstitutioner. Med anledning av 

Hembygdsförbundets 100-årsjubileum har särskilt länets hembygdsföreningar tillskrivits.  

Många nya kontakter har etablerats på såväl regional som lokal nivå. I rollen som samordnare 

för Arkivens dag har FSL fått positiv feedback från Riksarkivet för väl utfört arbete.  

 

Den 1 december hölls den årliga konferensen för de lokala föreningsarkiven. Programmet 

inleddes med en workshop om hur de enskilda lokala föreningsarkiven själva kan skapa sin 

egen hemsida under nya www.fslarkiv.se. Workshopen leddes av en representant från WP 

konsulterna. Mycket uppskattat. Efter gemensam lunch gavs de lokala föreningsarkiven sedan 

tid att informera om sin verksamhet och dela erfarenheter bl.a om aktiviteter i samband med 

Arkivens dag. En övergripande nulägesbeskrivning av FSL:s verksamhet gavs avslutningsvis.   

 

 

rådgivning, kurser och aktiviteter 
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. Nytt inslag är även att särskilt Stockholmsbaserade 

föreningar tagit kontakt om dels själva arkiverandet men också hur att få en arkivplats på 

Stockholms stadsarkiv. 

 

kursverksamhet 

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

under året kurser anordnats i arkivkunskap såväl grundkurs som nylansering av en 

fortsättningskurs och dessutom en omarbetad kurs för bevarande av fotografier. Under året har 

tolv (12) kurser getts totalt, varav flertalet var grundkurser. Kurserna har varit förlagda till 

Stockholms stadsarkiv utom tre kurser som getts lokalt ute i länet. Antal deltagare per 

kurstillfälle har varit max 14 personer.  

 

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

användning. Även kursledarnas öppenhet att ge kurs ute i länet när så önskats har varit 

uppskattat. 

Under hösten gavs en workshop (WS) om ASL.  Inbjudna var de arkivinstitutioner som både 

var frekventa och mindre frekventa användare av ASL. FSL vill se fler användare bland de som 

har tillgång till databasen. WS innehöll dels den historiska bakgrunden och framtagning av 

själva registret dels hur man använder verktyget och inte minst gavs information om olika 

sökmöjligheter.  

 

http://www.fslarkiv.se/
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arkivens dag 

Flera av våra medlemsarkiv anordnade aktiviteter på Arkivens dag lördagen den 12 november. 

Årets tema var Välkommen hem som gestaltats på olika sätt ute i kommunerna och i de lokala 

föreningsarkiven. Sammanlagt kunde 17 arrangörer fördelade på 11 kommuner räknas in i 

Stockholms län.  

 

Som exempel kan nämnas några arrangemang från norr till söder i länet: 
Norrtälje stadsarkiv där man samordnat med bibliotek, museum och släktföreningar. ’Trottoarpratare’ som 

lockade in spontanbesökare. 55 besökare, varav några nya, presenterades till ett innehållsrikt program.  

 

Vallentuna deltog som tidigare år med sina tre arkiv (folkrörelsearkivet, kommunarkivet, bildarkivet). Tre arkiv 

hälsade tre idrottspersonligheter Välkommen hem. Idrottarna hade efter internationell karriär återvänt till 

hembygden och verkar där idag som ledare. Man fick även celebert besök av riksarkivarien Karin Åström Iko.  

 

Enebybergs Gårds förening hälsade ’Välkommen till hem i Enebyberg’. Man ville komplettera sitt husregister. 

 

Vaxholms stadsarkiv hade samordnat sig med hembygdsförening och släktforskarförening och gav gestalt till 

Vaxholmsemigranter. Nästa år vill man utöka med att även få med Fästningsmuseet och konstföreningen.   

 

Nacka lokalhistoriska arkiv 40 besökare  

 

Det alltid aktiva kommunarkivet i Sollentuna hade utifrån sitt tema ’Bland hästar och järnhästar’ åskådliggjort 

Ryttarolympiaden 1956 på Järvafältet 60 år. Andra jämna årtal illustrerades med järnvägen 150 år och kommunens 

vapen 70 år. Såväl politiker som förtroendevalda hade inbjudits jämte den intresserade allmänheten. Man räknade 

in 350-400 besökare. 

 

Nynäshamns bildarkiv öppnade en ny bildutställning med ca 220 besökare.   

 

Även några Stockholmsmuseer som Armémuseum, Tekniska museet och Sjöhistoriska museet deltog med fina 

arrangemang.  

 

På Stockholms stadsarkiv gavs FSL även 2016 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.  

För mer information hänvisas till www.arkivensdag.nu 

 

 

     
 

Nacka lokalhistoriska arkiv Bildutställning på Nynäshamns bildarkiv Armémuseum 

 

http://www.arkivensdag.nu/
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studiebesök för FSL:s medlemmar 

En varm vårdag i maj bjöds FSL:s medlemmar in till studiebesök på Kungliga Dramatiska 

teatern för visning av arkiv, bibliotek och information om en teaters historia. Vi gavs en 

synnerligen gedigen presentation av teaterns verksamhet då och nu av arkivarien. 

 

Under oktober och två gånger i november gavs studiebesök vid Slottsarkivet, Kungliga slottet i 

Stockholm. De tre fullbokade studiebesöken på Slottsarkivet samlade 15 deltagare per tillfälle.   

Slottsarkivarien gav bakgrund och liv till de historiska handlingarna.  

 

Båda studiebesöken var uppskattade bland medlemmarna. FSL bjöd på fika efter besöken och 

informerade om sin verksamhet och kommande aktiviteter. En trevlig och för FSL givande 

möjlighet att få träffa medlemmarna personligen samt att ges tillfälle att samtala runt aktuella 

arkivspörsmål.  

 
information 

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

medlemmar, arkivinstitutioner och huvudbiblioteken i länet. Nytt för 2016 är att utgåva nr 4 

gjordes till ett dubbelnummer som blev väl mottaget. Ett redaktionsråd är bildat för den 

fortsatta planeringen. 

FSL:s hemsida har under året genomgått en total uppgradering med ny plattform i och med 

införandet av Word Press (WP). En projektgrupp har tillsammans med WP konsulterna 

utvecklat den nya hemsidan under adressen www.fslarkiv.se. I juni kunde den nya adressen tas i 

bruk för lansering. För en fortsatt god utveckling av hemsidan ser vi gärna att Tyck till om oss-

knappen kommer till flitig användning som ”feedback”. 

Den grafiska profil som använts till de tre broschyrerna har även applicerats på kursmaterialet 

och vi har för avsikt att fortsätta använda profilen. Våra roll-ups med information om FSL, kan 

användas i olika sammanhang och finns tillgängliga för utlåning. 

 
 

ekonomi  
Medlemsavgifterna för år 2016 har varit 100 kronor per år för lokala föreningar och enskilda 

personer, 500 kronor per år för distriktsorganisationer och regionala institutioner samt 1000 

kronor per år för kommuner. 

Årets resultat blev minus 50000 kronor. Denna summa bör ses i ljuset av att den nya hemsidan 

inte var fullt budgeterad. I förhållande till den satta budgeten och de medel som FSL disponerar 

anses resultatet väl balanserat. Beslutet från föregående år att inga reserveringar bör göras 

kvarstår.  

http://www.fslarkiv.se/
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mål och måluppfyllelse 
De fem mål som formulerats i årets verksamhetsplan har till stor del uppfyllts. Vi ser oss starka 

på genomförandet av utbildning, som omfattar kurser, workshops, seminarier och studiebesök. 

I jämförelse med tidigare år har ett större antal kurser genomförts. I år har FSL kunnat rekrytera 

nya kursledare till såväl grundkursen som en nylanserad fortsättningskurs. Även fotokursen har 

fått uppdaterat innehåll och ny kursledare.  

 

Ett seminarium med titeln Levande arkiv och Personhistoria kunde hållas den 28 januari med 

stort deltagande. Två talare medverkade, Jenny Björkman historiker och redaktör för 

Personhistorisk Tidskrift och Urban Johansson tidigare stadsarkivarie i Norrtälje. Talarna 

redogjorde för sina erfarenheter av hur den sökta informationen finns tillgänglig i olika typer av 

arkiv. Urban Johansson delgav sina erfarenheter från arkiv i trakterna runt Norrtälje. Seminariet 

modererades av Leif Gidlöf som även gav en redogörelse över tillgänglig litteratur i 

personhistoria. 

 

En ASL workshop om dess användning har nyintroducerats i år, där vi vänt oss till de 

föreningsarkiv som har lokal depå och gör registrering i ASL. 

De sedvanliga två studiebesöken har genomförts med nya intressanta besöksmål. Det kan 

särskilt nämnas att deltagandet till Slottsarkivet fick repriseras tre gånger pga publiktrycket. 

 

FSL vill väcka intresse för användandet av arkiv och därvid främja forskningen. Därför 

instiftades ett Stipendium 2015. Första utlysningen resulterade tyvärr inte i några inkomna 

ansökningar som uppfyllde stipulerade krav.    

 

Av de mångskiftande frågor rörande arkivvård som kontinuerligt inkommer till kansliet kan vi 

notera ett stigande kunskapsbehov och fortsättningsvis även en viss nyfikenhet på området. 

För att fånga intressenter som ännu inte är medlemmar har en ny aktivitet introducerats som 

Drop-in på Stockholms stadsarkiv tre torsdagar under hösten med start 22/9 därefter 20/10 och 

17/11 där FSL informerat om sin verksamhet. Torsdagar har valts med åtanke på Stadsarkivet 

håller kvällsöppet och att släktforskarföreningen då finns på plats.  

 

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 den uppdaterade 

hemsidan har prioriterats under 2016. Hemsidan har nu varit aktiv i ett drygt halvår och dess 

funktionalitet kommer att utvärderas efter första kvartalet 2017.  

 

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 

som kan ges tillgång till lokal för föreningsarkiv. Sigtuna föreningsarkiv har anmält sin 

förening som vilande. Flera nya föreningar har glädjande anmält intresse om medlemskap.  
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slutord 
Vi framför ett stort tack till våra anslagsgivande myndigheter, Riksarkivet och Stockholms läns 

landsting, Kulturförvaltningen, Enheten för kultur- och föreningsstöd. Utan deras stöd hade vi 

inte kunnat bedriva denna verksamhet. 

 

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 

effektiva lokaler ber vi att få framföra vårt varma tack. Ett varmt tack även till andra 

arkivinstitutioner, bibliotek och till de som ställt upp med övriga lokaler. 

 

Ett stort tack även till FSL:s kansli. 

 

Stockholm i februari 2017 
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Monica Frumerie, ordförande 

 

 

 

 

 

 

Göran Rydeberg, vice ordförande 

 

 

 

   
Jessica Andersson, ledamot     
  

 

 

 

 
Erland Nilsson, ledamot  

 

 

 

 

 

 

Mats Laurell, ledamot  

 

 

 

 

 
Hans Wiklund, ledamot  
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medlemmar 2016
* nya medlemmar 2016 

       

     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 kommunarkiv 

Vaxholms stadsarkiv 

Värmdö kommunarkiv 

 

riksorganisationer 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 

FOR(Fritidsodlingens Riksorganisation) * 

Frälsningsarméns högkvarter 

Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och 

tjejjourer i Sverige 

Equmenia kyrkan (fd Sv. Baptistsamfundet) 

TAM–Arkiv  
 

distriktsorganisationer 
Centrum för Näringslivshistoria 

HSO Stockholms län 

Hörselskadades distrikt Stockholms län 

IOGT-NTO Stockholms Distrikt 

IOGT-NTOs Juniorförbund – Junis 

NBV Stockholms län 

SISU Stockholms län Idrottsutbildarna 

SPF Stockholms distrikt 

SRF Stockholms och Gotlands län 

Stads- och kommunhistoriska institutet 

Stockholms idrottsförbund 

Stockholms Idrottshistoriska förening 

Stockholms läns Blåbanddistrikt 

Stockholms läns Bildningsförbund 

Stockholms läns Bygdegårdsdistrikt 

Stockholms läns Hembygdsförbund 

Studiefrämjandet i Stockholms län 

Studieförbundet Vuxenskolan 

lokala föreningar 
Alma folkhögskoleförening 

Arkivföreningen Upplands Väsby 

Boo Folkets Hus 

Bostadsrättsföreningen Siken 

Brännkyrka Hembygdsförening 

CinemAfrica 

Danderyds Föreningsarkiv 

Elfvinggården * 

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 

Klockarborgs Vänner * 

Ljusterö hembygdsförening 

LOV-Livgardets officerares veteranförening 

Medicinska Föreningen i Stockholm 

Mälaröarnas Folkrörelsearkiv 

Orhems fritidsträdgårdar Trekanten 

PRO Samorganisation i Stockholm 

Pythagoras Industrimuseum * 

Samtida historiska institutet Södertörns 

Högskola 

Sigtuna Folkhögskola 

Sigtuna Föreningsarkiv (vilande) 

Skärholmens Hembygdsförening * 

SPF Gärdet-Oskars   

Solna Hembygdsförening * 

Stiftelsen Lövsta Gård * 

Stockholms Akademiska Orkester * 

Stockholm Nynäs Järnvägs kamratförening 

Stockholms läns hemslöjdsförening 

Strömma Hembygdsförening * 

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 Hembygds- och 

fornminnesförening  

enskilda personer 
Charlotte Brusewitz * 

Inga-Maj Elfström 

Ingrid Nilsson 

Rolf Timander * 

Märta Schilt 

Eva Wetterborg 


