
MEDLEMSTIDNING FÖRENINGSARKIVEN I STOCKHOLMS LÄN
Nr 2. 2018

FSL:s årsmöte 22 mars
Den här gången hade föreningen fått inbjudan att hålla 
sitt årsmöte i den fina anläggningen Elfvinggården i 
Äppelviken, vars arkivgrupp var en av två stipendie-
mottagare förra året. Mötet inleddes med en historisk 
bakgrund av Kerstin Cunelius från Nordiska Museet, 
som också ingår i stiftelsens styrelse. Mycket uppskat-
tat inte minst därför att Elfvinggården som kollektivhus 
för kvinnor sedan 1940 är rätt obekant för många. Så 
denna lite vintriga vårdag den 22 mars fick bästa möjli-
ga inledning för ombuden, styrelsen och övriga närva-
rande.

Till att svinga klubban vid själva årsmötesförhandlingarna 
valdes Solveig Nilsson. Därefter godkändes verksam-
hetsberättelsen såväl som den ekonomiska berättelsen, 
och ett mindre underskott överfördes till innevarande 
år. På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvars-
frihet för 2017. Ordföranden berättade samtidigt om en 
alldeles ny samverkan med Stockholms läns hembygds-
förbund, som kan ge intressanta öppningar framöver. För 
fortsatt arbete med detta har styrelsen sökt projektstöd 
hos landstingets kulturförvaltning.  Vidare föreslogs med 
stor anslutning att årsmöteshandlingarna i fortsättningen 
skickas ut digitalt.

Valfrågorna hör ju också varje årsmöte till. Monica 
Frumerie omvaldes allra först som föreningens ord-
förande. Av dem i övriga styrelsen som stod på omval 
den här gången hade Jessica Andersson och Hans Wik-
lund (båda ledamöter) avböjt fortsatt sådant, så även 
Leif Gidlöf (ersättare). I deras ställe valdes som leda-
möter Katarina Thurell (tidigare ersättare) och Kent 
Zetterberg, professor emeritus från Försvarshögskolan 
med stor tidigare erfarenhet av både arkiv och fören-
ingsliv. Som ersättare omvaldes Magnus Lindvall och 
nyvaldes Gabriele Prenzlau-Enander med en gedigen 
förankring i hembygdsrörelsen på flera nivåer samt 
Johan Silverfred, stadsarkivarie i Vaxholm.

Till revisorer omvaldes Bigitta Sundman (Reco Revi-
sion), som är yrkesrevisor, samt Jan Löfgren. Rolf 
Bromme nyvaldes som ersättare efter Bo Albinsson, 

som avböjt omval. Till 
valberedning omvaldes 
Nils-Bertil Nilsson och 
Maria Bring (samman-
kallande) samt nyvaldes 
Leif Gidlöf efter Gun-
nar Andrén, som likaså 
avböjt omval.

Direkt efter själva 
mötet informerade 
Maria Fagerlind från 
Stockholms stads-
arkiv om planerna 
på den nya filialen i 
Liljeholmen/Årstadal, 
insprängd i berget 
men med en förbygg-
nad för expedition 
och viss verksamhet. 
Planerad öppning 
någon gång under 
2019.

Forts. nästa sida

Årsmötesordförande 
Solveig Nilsson.  
Foto: Gunnel 
 Wennberg

Avgående suppleant Leif Gidlöf, av-
tackas efter flera goda och verksam-
ma år. Foto: Gunnel Wennberg.

Kerstin Cunelius från 
styrelsen för Elfving-
gårdens stiftelse, 
föreläste om Elfvin-
gårdens historia. Foto: 
Gunnel Wennberg 
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Andra utdelningen av FSL:s  
kultur- och forskningsstipendium

Föreningsarkiven får sin betydelse på många plan. 
Grundläggande är givetvis att deras existens dokumen-
terar människors ideella arbete för sina intressen och 
idéer och på det sättet bidrar till civilsamhällets histo-
riska arv. Men att med ett så högt mål för ögonen även i 
praktiken skapa välordnade arkiv att ösa ur - och sedan 
aktivt och systematiskt göra precis det - kräver både 
 engagemang och uthållighet. Det ena utan det andra 
räcker sällan. 
Ibland brukar man lite lättvindigt 
säga att resan är målet. Men för 
årets mottagare av stipendiet, För-
eningen för Kanot-Idrott, är det 
uppenbart att det på många sätt är 
just så. Inte bara målgången utan 
även arbetet hela vägen dit med 
sitt stora inslag av lärande har varit 
källor till glädje - för att apostrofera 
titeln på deras bok om kanotidrot-
ten. Resan i form av aktiv informa-
tionssökning och dokumentation, 
målet i form av en färdig bok och 
ytterligare en planerad. Med eldsjä-
len Sven Sievers i spetsen för många 
besjälade medlemmar har det hela 
även blivit till en föreningssocial 
insats. 

Det äldre arkivet finns i Stockholms 
stadsarkiv som ett av de många 

resultaten av 1970-talets Operation 
Stockholms idrottsminnen. Men ett 
arkiv ska inte ligga passivt. Det har 
det heller inte fått göra, och man 
har nu under vägen tillfört ytterliga-
re kunskap om verksamheten.

På följande sätt motiveras beslutet 
att vid årsmötet den 22 mars tilldela 
föreningen kultur- och forsknings-
stipendiet på 10 000 kr för 2018.

”Föreningen för Kanot-Idrott, grundad 
1900, har sedan 1970-talet på ett 
engagerat sätt månat om sitt arkiv, 
som då överlämnades till Stockholms 
stadsarkiv. Men man har inte nöjt sig 
med detta utan systematiskt arbetat 
vidare med intervjuer, bildbehandling 
och mer forskning kring sin historia. 
Resultatet blev 2016 boken Kanot-

idrott - 150 år av glädje, vars innehåll 
i text och bild även aktivt återanvänts 
i dagens informationskanaler som 
hemsidan, Wikipedia och mycket annat. 
Ytterligare en arkivbaserad bok pla-
neras med tyngdpunkt på föreningens 
första femton år, en ambition till vilken 
stipendiet kan lämna sitt bidrag.”

Leif Gidlöf

Forts. från sid 1

Sist men inte minst. Årets kultur- 
och forskningsstipendium utdelades 
till Föreningen för Kanot-Idrott 
(FKI), vars drivande kraft när det 
gäller arkiv, dokumentation och 
skrifter Sven Sievers närvarade vid 
mötet för att ta emot stipendiet. En 
närmare presentation med motive-
ring finns på annan plats.

Som sig bör avslutades årsmötet 
med mingel och enkel förtäring, 
ytterst förtjänstfullt ordnad av Ebba 
Hermelin. 

Leif Gidlöf

Årets mottagare av FSL:s stipendium, Sven 
Sievers för föreningen Kanot-Idrott.  
Foto: Gunnel Wennberg.

Årsmötesdeltagarna lyssnar till föreläsning-
en om Elfvinggården i salongen.  
Foto: Gunnel Wennberg.
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EU:s Dataskyddsförordning 
(GDPR) och föreningslivet
Allmänt

GDPR (General Data Protection 
Regulation) är en förordning som 
utfärdats inom EU-samarbetet 2016 
och som den 25 maj i år automa-
tiskt införs i samtliga medlemssta-
ters lagstiftning. Samtidigt med detta 
upphör det tidigare Dataskyddsdi-
rektivet och den främsta svenska 
tillämpningsföreskriften Personupp-
giftslagen (PUL) att 
gälla. 

Vad innebär 
GDPR?

Dataskyddsförord-
ningen gäller för alla 
som behandlar per-
sonuppgifter. Mycket 
är lika i dataskydds-
förordningen i 
förhållande till vad 
som anges i person-
uppgiftslagen. Man 
får i sin verksamhet 
behandla personuppgifter 

- efter samtycke från de berörda, 

- för att uppfylla ett avtal 

- efter en intresseavvägning (under 
vissa villkor). 

Om det däremot gäller uppgifter 
om hälsa, etniskt ursprung, politisk 
uppfattning eller religiös tro -så kall-
lade särskilda personuppgifter- ställs 
särskilda krav. Här fordras giltiga 
motiveringar av den som väljer att 
hantera sådana uppgifter i sin verk-
samhet.

Några nyckelbegrepp i för-
ordningen är följande:

• dataportabilitet – alla har rätt att få 
ut de uppgifter man själv lämnat 
för att sedan kunna föra över dem 
till en annan tjänst.

• missbruksregeln – tas bort, man 
får inte längre generellt behandla 
personuppgifter. Så länge detta inte 

varit kränkande för någon har hit-
tills tillstånd varit medgivet. 

• privacy-by-design-and-default - all 
hantering av personuppgifter ska 
som ledstjärna ha att de ska han-
teras så säkert som möjligt och 
ska bara behandlas i den mån de är 
nödvändiga för verksamheten.

• rätt att få ut sina uppgifter. Hanterar 
organisation eller förening person-

uppgifter i sin verksamhet, har alla 
som finns med i register (t ex för 
medlemmar), rätt till detta.

• rapporteringsskyldighet – vid miss-
tänkt dataintrång och olovlig 
åtkomst till personuppgift gäller 
detta även föreningar. Exakt hur 
detta utformas i anslutning till för-
eningsverksamhet är ännu inte helt 
klart.

Innehåll i arkiv

Eftersom GDPR endast tar fasta på 
personuppgifter om levande per-
soner, är det knappast något man 
behöver tänka på vad gäller gam-
malt material. Vad gäller information 
kring nyare och nytt material är det 
enbart väsentligt att tänka på att 
information som är överflödig, t ex 
uppgifter om funktionshinder (t ex 
glutenintolerans, de 4 sista siffrorna 
i personnummer) inte ska bevaras 
längre än absolut nödvändigt i några 
register eller i arkivhandlingar. Det 

är den som hanterar personuppgif-
ter och främst särskilda sådana som 
har bevisbördan, när det gäller att 
motivera varför behandling sker.

Sammanfattning

Viktigast för den ideella föreningen 
är att:

Se till att inte arkivera eller spara 
känsliga personuppgifter längre 

tid än vad som är 
nödvändigt. (Med-
lemsförteckningar, 
inbjudningar mm 
samt i förekom-
mande fall även 
information i arkiv-
handlingar är sådant 
som ska gallras/
rensas från känsliga 
och andra för verk-
samheten och fram-
tiden oväsentliga 
personuppgifter, när 
informationen inte 

längre behövs).

Om ni ändå sparar sådant måste ni 
kunna motivera varför samt kunna 
visa hur informationen hanteras.

Gallring/rensning av information 
i äldre handlingar är normalt inte 
något som ideella föreningar behö-
ver bekymra sig om.

Ytterligare information 
om GDPR

Vill man veta mera om GDPR 
rekommenderas i första hand den 
information som Datainspektionen 
(www.datainspektionen.se) - till-
synsmyndighet och kontrollant av 
efterlevnaden av förordningen i 
Sverige- har lagt ut på sin hemsida. 
Länkadress: https://www.datainspek-
tionen.se/dataskyddsreformen/data-
skyddsforordningen

Göran Rydeberg
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MAJ 
Planerad GDPR föreläsning, datum 
kommer, se hemsidan.

JUNI 
Inplanerat studiebesök, datum  
kommer, se hemsidan.

Kalendarium
På begäran! 
Recept på Galoppgifflar, serverades på FSL:s årsmöte den 22 mars 2018 

Fyllda med skinka, mjukost, oliv, trevliga att servera till ett glas vin eller öl eller 
en kopp te. Baka, frys in och värm upp i ugnen.  Så gott! 

12 st 
50 g jäst  1 dl mjölk 
1 ½ dl majsolja 1 ägg 
½ tsk salt  ½ tsk socker  
Ca 6-6 ½ dl vetemjöl

Fyllning: 6 skivor kokt skinka, mjukost med önskad smak, 12 pimientofyllda 
oliver.  
Pensling: ägg 
Garnering: kummin eller vallmofrö 

1. Rör ut jästen i den kalla mjölken. Tillsätt olja, vispat ägg, salt, socker och det 
mesta av mjölet. Arbeta snabbt ihop degen. Låt jäsa ca 30 min. 

2. Sätt ugnen på 225°C. 

3. Kavla ut degen till en rund kaka, ca 40 cm i diameter. 

4. Sporra ut 12 trekanter. Lägg en halv skinkskiva dubbel på varje giffel, en 
klick ost och en oliv. Rulla ihop giffeln mot spetsen. Lägg gifflarna på plåt med 
bakplåtspapper att jäsa en stund.

5. Pensla med ägg och strö på kummin. Grädda i 225°C ugn 12-15 min. 

FSL önskar 
sina  

medlemmar 
en fin vår! 


