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verksamhetsberättelse
med årsbokslut

2018
ordförandes förord
FSL har nu funnits och verkat i 24 år. En tid fylld med aktiviteter av många olika slag. Som
förening är FSL behövd och är samtidigt en viktig
funktion i det ständigt föränderliga samhället, där
begreppet kulturarvsbevarande är ett nyckelord.
Liksom föregående år har 2018 varit ett
förändringens år för FSL.
Kulturarvet aktualiserades redan 2017 med en
lagrådsremiss från Kulturdepartementet, som
resulterat i en ny museilag och ändringar i
kulturmiljölagen. Under 2018 kom även förslag till
Monica Frumerie, FSL:s ordförande
en Arkivutredning som generellt gäller all typ av
arkivverksamhet av idag, då man ser behov av en
uppdaterad lagstiftning. En av frågeställningarna riktas specifikt mot Enskilda arkiv.
Utredningen vill få belyst huruvida Enskilda arkiv behöver en förstärkt skrivning vad avser
skydd av kulturarvet. Naturligtvis ska även det digitala bevarandet belysas och föreslås hållbar
framkomlighet. Detta på nationell nivå.
Vad gäller tidigare departementspromemoria (Ds 2017:8) Kultursamverkan för ett Sverige som
håller ihop, där (även) Stockholms län föreslås att ingå i den sk Koffertmodellen har inte fått
gehör i Stockholms stad. Den bidragsmodell som FSL haft sedan tidigare år ligger således kvar
tills vidare. För att visa på FSL:s kulturarbete har FSL gått med i IKA, Ideell Kulturallians.
IKA är en Sverige-övergripande organisation som vill höja rösten för den ideella
kulturverksamheten i civilsamhället. I IKA-Stockholm är vi 15 medlemmar där FSL är unik
som arkivorganisation.
Kanslifunktionen har under året utökats med ytterligare ansvar som DSO (dataskyddsombud)
för att möta behov av kunskap runt regelverket GDPR (General Data Protection Regulation)
som trädde ikraft 25 maj. Vi känner oss 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.

FÖRENINGSARKIVEN I STOCKHOLMS LÄN | ORG NR 802400-1391

1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE | 2018

om FSL
Föreningsarkiven i Stockholms län – FSL – är en ideell
förening som bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan
Stockholms läns Bildningsförbund och Folkrörelsernas
arkivförbund (FA). Vår primära uppgift är att fungera som en
resurs- och samarbetsinstitution för föreningar och arkiv i
Stockholms län. FSL har dock ingen egen arkivdepå.
FSL har en tydlig uppdelning av sin verksamhet i tre specifika
områden: 1) Utbildning omfattande kurser, seminarier,
studiebesök och rådgivning, 2) Information/kommunikation
där hemsidan utgör en essentiell komponent och 3) Arkivregister
Stockholms län där flertalet arkivinstitutioner i Stockholms län har registrerat sina respektive
arkivbildare, se Struktur FSL sid 11.
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 enkelt sätt.
FSL:s motto är att verka i nutiden med dåtiden för framtiden. Vi vill att arkiv ska användas.
Länets föreningsarkiv förvaras i såväl kommunarkiven som annan arkivlokal tilldelad i
kommunen. Vad gäller föreningars arkiv i Stockholms kommun förvaras dessa på Stockholms
stadsarkiv.

medlemmar
Föreningen hade vid årets utgång 120 medlemmar, varav 21 kommuner, 87 föreningar/
organisationer/ institutioner samt 12 enskilda personer.
Åtta lokala föreningar, tre riksorganisationer och fyra enskilda personer har tillkommit som
medlemmar under året, summa 15 nya medlemmar. Medlemsförteckning 2018, se sid 12.

Monica Frumerie (ordf), Mats Laurell
(ledamot), Johan Silverfred (suppleant)
och Kent Zetterberg (ledamot).
(Saknas på bild, vice ordf Göran
Rydeberg, Katarina Thurell (ledamot),
Magnus Lindvall (suppelant) och
Gabriele Prenzlau-Enander
(suppleant)).

styrelsen
Monica Frumerie, ordförande
Göran Rydeberg, vice ordförande
Mats Laurell, ledamot
Erland Nilsson, ledamot, avliden
Kent Zetterberg, ledamot

Danderyds föreningsarkiv
Mälaröarnas folkrörelsearkiv
Vallentuna folkrörelsearkiv
IOGT-NTO Stockholm
Försvarshögskolan
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Katarina Thurell, ledamot
Gabriele Prenzlau-Enander, suppleant
Magnus Lindvall, suppleant
Johan Silverfred, suppleant

Konsultföretag (arkivverksamhet)
Stockholms läns Hembygdsförbund
Equmeniakyrkan
Vaxholms stadsarkiv

Arbetsutskottet (AU) blev under 2018 åter taget i bruk. De tidigare arbetsgrupperna fyllde inte
FSL:s behov avseende verksamhetens utveckling. Gruppernas arbetsområden är nu ersatta med
ledamöternas gemensamma åtaganden. Viktiga områden är som alltid utbildning, ASL,
ekonomi, innehåll till Ordna & Vårda m.fl, samtliga kanaliseras nu via AU som fortsatt
förbereder ärenden inför styrelsemöten. Tre ledamöter utgör AU under ledning av ordförande.

revisorer
Bigitta Sundman
Jan Löfgren
Rolf Bromme

auktoriserad revisor, ReCo Revision & Redovisning
förtroendevald revisor, Enebybergs Gårds förening
förtroendevald revisorssuppleant, IOGT-NTO

valberedning
Maria Bring, sammankallande
Nils-Bertil Nilsson, ledamot
Leif Gidlöf, ledamot

Tyresö kommunarkiv
Vallentuna folkrörelsearkiv
Brännkyrka hembygdsförening

styrelsemöten och styrelsens inre arbete
Styrelsen har haft sex protokollförda ordinarie möten under verksamhetsåret inklusive
konstituerande möte. Varav ett höstmöte hölls extern vid ARAB, Flemingsberg.
Styrelsens planeringskonferens hölls externt i Stockholm den 6 september. Föreningens
verksamhet och styrelsens inre arbete diskuterades. Mötet gav en del tid till den pågående
Arkivutredningen. Till detta hade Stadsarkivarien inbjudits så att vi gemensamt kunde belysa
närliggande arkivintressen. FSL gavs här också en bild av hur SSA nya arkivlokaler på
Liljeholmen planeras.
Även detta år behandlades stadgarnas ändamålsenlighet för ett nutida FSL Två ledamöter åtog
sig att se över detta och ge förslag till revidering. Med avsikt att föreläggas kommande års
årsmöte.
Vid planeringskonferensen upprättades som brukligt förslag till verksamhetsplan nu utifrån den
treårsplan 2017–2019 som redan föreligger, enligt tidigare anvisad rutin från Stockholms läns
landsting. Även budgetförslag för 2019 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. Med Stockholms stadsarkiv
undertecknades i december 2017 ett arkivavtal för FSL:s eget arkiv för deponering att initialt
gälla i 10 år. Arkivet överlämnades i maj till SSA och kommer på sikt att finnas på
Stadsarkivet Liljeholmskajen.
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representation
föreningens representation
FSL är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Arbetsgivarorganisationen IDEA, Centrum för Näringslivshistoria (CfN),
Föreningen för folkbildningsforskning (ffff) och Ideell Kulturallians (IKA) för Stockholms län.
styrelseledamöternas representation och kansli
Monica Frumerie deltog i tre IDEA aktiviteter: Information om GDPR 21/3, förbunds- och
årsmöte 21/5 samt branschrådsmöte 11/10 samtliga träffar i Stockholm. Emelie Geuken deltog
i GDPR seminarium 16/4.
7/3 arrangerade FAI ett ’Arkivcafé’ där Lars Ilshammar presenterade uppdraget som
formulerats för Arkivutredningen. En fullsatt hörsal på Riksantikvarieämbetet, Storgatan,
Stockholm. Monica Frumerie deltog.
Till den första regionala träffen som Arkivutredningen genomförde under hösten deltog
Monica Frumerie med andra inbjudna representanter för Enskilda arkiv i region Mälardalen.
Ett antal frågor i anslutning till utredningen diskuterades på Arkivcentrum i Uppsala 22/8.
23/5 hölls gemensam Årsstämma för FA och NAF på Riksarkivet, Marieberg. I anslutning
beslöts även att från 1/1 2019 går de två föreningarna ihop och bildar SA, Sveriges
arkivförbund. FA firade 50 år. Monica Frumerie och Johan Silverfred närvarade.
24/5 och 25/5 inbjöd Riksarkivet till konferens om Digitala arkiv. Deltagare från FSL: Mats
Laurell, Johan Silverfred, Katarina Thurell och Monica Frumerie.
Monica Frumerie deltog i såväl förberedande vår- som höstmöte inför samordnandet
Arkivens Dag vid Riksarkivet (10/4) och (5/9). I samband med vårmötet hölls även
samnordisk träff (11/5 och 12/5) där likheter och olikheter avseende genomförandet
Arkivens dag diskuterades. Man blev överens om att dessa nordiska dagar bör fortsätta
ömsesidig utveckling. Finlands representant inbjöd till Helsingfors 2019.

av
en
av
för

18/10 inbjöd IKA, Stockholm till samverkan. Monica Frumerie deltog.
Emelie Geuken deltog i heldagsutbildning i regi av Datainspektionen (DI) 26/11 avseende
innehåll och tolkning av GDPR för ’privat sektor’.

personal
Vid kansliet har sedan maj 2015 Emelie Geuken arbetat som administratör, tjänsten omfattar
idag 75%. De administrativa uppgifterna har under året utökats med behov av kunskap och
medlemsförmedling runt EU regelverket GDPR. Relevant utbildning för rollen som
Dataskyddsombud (DSO) har genomförts.
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.
Under året har Olivia Naue, Martin Ståhl, Leif Gidlöf och Solveig Larsson anlitats som
kursledare inom arkivkunskap, samtliga är arkivarier. Göran Rydeberg har föreläst om GDPR.
Erik Zetterstedt kvarstår som konsult för systemtekniskt underhåll av ASL.
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årsmöte 2018
Årsmötet hölls den 22 mars på Elfvingården i Bromma. Som värd agerade Elfvinggårdens
arkivgrupp som bistod FSL för årsmötets genomförande. Innan årsmötet gav Kerstin Cunelius
en intressant presentation om Elfvinggårdens historia med dess tillkomst och verksamhet.
Antal deltagare inräknat ombud, observatörer och funktionärer var 34 personer.
Vid årsmötet omvaldes Monica Frumerie som ordförande. Göran Rydeberg, Erland Nilsson och
Mats Laurell omvaldes som ledamöter. Katarina Thurell nyvaldes som ledamot, tidigare
suppleant. Magnus Lindvall omvaldes för ytterligare ett år som suppleant. Som nya suppleanter
valdes Gabriele Prenzlau-Enander och Johan Silverfred. Jan Löfgren omvaldes som
förtroendevald revisor. Till ny förtroendevald revisorssuppleant valdes Rolf Bromme efter Bo
Albinsson. Som fortsatt auktoriserad revisor godkändes Bigitta Sundman.
I samband med årsmötet utdelades för andra gången det Stipendium som FSL instiftade 2015.
Stolt och glad mottagare var Sven Sievers som representerade den anrika Föreningen för
Kanot-Idrott (FKI).
Efter mötet serverades förfriskningar samt en lättare buffé. Drycken hade FSL fått sponsrad av
Föreningen Fruktdryckerna.

kansli
Kansliet finns i Stockholms stadsarkivs lokaler på Kungsklippan 6 i Stockholm.
Under året har inga nya inventarier införskaffats till kansliet.
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.

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 75 nyregistreringar och 38 uppdateringar tillförts databasen. Av de drygt 51 000
poster som finns i ASL är ca 14 % relaterade till föreningar.
2018 års siffror speglar sannolikt ett normalt flöde vad gäller antalet registrerade arkiv.
De flesta aktiviteterna sker inom arkivföreningarna. Vi kan dock särskilt notera en större
volym nyregistreringar i Fisksätra och Vaxholm.
Under året har FSL fortsatt med personliga besök hos kommuner och föreningar för att
motivera till en större aktivitet. Vi ställer oss även till förfogande där resurser saknas.
Under hösten 2018 har en enkät skickats ut till länets samtliga kommunarkivarier med sju
frågor om hur de uppfattar och använder ASL databasen. Avsikten med enkäten har varit att
undersöka hur inrapporteringen och registrering sker från kommunarkiven. Syftet har varit att
ta reda på vilka eventuella hinder eller svårigheter som upplevs.
Arbetet med funktionen för de digitala dokumenten, Flickr vilar.
Sedan tidigare har FSL ett pågående samtal med Riksarkivet avseende en koppling av ASL till
NAD (Nationell arkivdatabas).
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ASL statistik,
Tabellen nedan visar förändringar i antal enskilda arkivbildare, nyregistrerade och uppdaterade
arkiv under 2018. Visar enbart de arkivinstitutioner som haft förändringar de senare åren.
Begreppet enskilda arkivbildare innefattar förenings-, person-, släkt-, gårds-, by- och
företagsarkiv.
Arkivregister Stockholms län 2018, enskilda arkivbildare
KOMMUN

ARKIVBILDARE
ANTAL 2018 (2017)

NYREGISTRERADE
ANTAL 2018 (2017)

UPPDATERADE
ANTAL 2018 (2017)

DANDERYD
FISKSÄTRA
NACKA
NORRTÄLJE
NYNÄSHAMN
STOCKHOLMS STADSARKIV
SÖDERTÄLJE/NYKVARN
TYRESÖ
VALLENTUNA
VAXHOLM STADSARKIV

190(189)
44(4)
1115(1109)
1966(1965)
260(255)
4468(4468)
449(448)
77(70)
165(158)
130(123)

1(5)
40(0)
6(6)
1(13)
5(5)
0 (2)
1 (3)
7 (0)
7(1)
7(0)

6(6)
3(0)
2(24)
0(12)
5(4)
1 (1)
0(11)
0(0)
21(42)
0(0)

SUMMA

8864(8789)

75 (35)

38 (100)

samverkan
En stor del av verksamheten bygger på samverkan med andra organisationer på regional nivå.
De utgör en viktig länk till lokala föreningar.
Ett sådant samarbete på regional nivå har genomförts tillsammans med Stockholms läns
Hembygdsförbund. Vi signerade en avsiktförklaring om samverkan i december 2017 som
resulterat i ett arkivprojekt under 2018. Tillsammans har vi två länsorganisationer satt upp ett
regionalt program där FSL stått för arkivkunskapsförmedling. Från Stockholms Läns landsting
- Kulturförvaltning erhölls ett projektbidrag vilket möjliggjorde fyra arkivträffar under hösten.
Upptakten skedde på Stockholms stadsarkiv den 12 september, presentation av Stadsarkivet
och visning i magasinen leddes av avdelningschefen för den publika verksamheten. Därefter
skedde träff i Norrtälje den 16 oktober och därpå träff i Haninge den 14 november med många
nyfikna och intresserade deltagare. Vid båda dessa tillfällen hade respektive kommunarkivarie
inbjudits att delta och presentera sin verksamhet.
Kursmaterialet var särskilt framtaget till fördel för hembygdsföreningar. Uppföljning 11
december skedde på Stockholms stadsarkiv med de Stockholmsnära föreningarna.
Projektet kommer att utvärderas under 2019.
Även för år 2018 har FSL påtagit sig det regionala samordningsansvaret för Arkivens dag.
Årets tema var Fest och Glädje. Detta var 20:e gången som svenska arkiv bjuder in till
Arkivens dag. Uppslutningen i Stockholms län var oväntad god, förutom museerna så kunde vi
räkna in 17 olika aktiviteter. I rollen som samordnare för Arkivens dag har FSL fått positiv
feedback från Riksarkivet för väl utfört arbete.
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Den årliga konferensen för de lokala föreningsarkiven tog paus under 2018. Erfarenhet från
tidigare år har visat att det har varit svårt att samla föreningsarkiven.
Vid de återkommande träffarna med personal på Stockholms stadsarkiv har såväl vardagliga
praktikaliteter som mer informativa utbyten skett. Begreppet ’förvärvspolicy’ har diskuterats.
FSL:s funktion som extern partner vid planeringen av föreningsarkiv till Liljeholmen har också
belysts. Samt ofrånkomligt hur GDPR bör tolkas i arkivsituationer.

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 på alla frågor, stora som små. Återkommande inslag är också att Stockholmsbaserade
föreningar tagit kontakt med frågor om dels själva arkiverandet och även om hur de kan få en
arkivplats på Stockholms stadsarkiv. Flera Stockholmsbaserade föreningar har härigenom
beretts plats i Stadsarkivets depå, samtliga som gåva.
Andra inslag med förfrågningar har resulterat i besök ute hos föreningar där många praktiska
frågor kan besvaras. Vanligaste frågan är ’hur kommer vi igång’.
En ny broschyr i serien med FSL:s grafiska profil har tagits fram, ”Arkivförening”. Här
beskriver vi vad en Arkivförening är och att denna typ av föreningen verkar lokalt i en
kommun, lite som kommunarkivets förlängda arm avseende föreningars arkivbildning.
Broschyrens baksida beskriver vad ett utpekat Arkivansvar i en förening innebär.
I samband med att GDPR regelverket trädde i kraft har FSL tagit fram ett antal
informationstexter och rutiner för hur personuppgifter bör behandlas och beaktas för internt och
externt bruk. Denna information kan i sin helhet läsas på FSL:s hemsida. Dessutom har två nya
policy-dokument tagits fram en ”Integritetspolicy” jämte en ”Dataskyddspolicy” som tillställts
Kulturförvaltningen och Riksarkivet, våra två verksamhetsbidragsgivare.
Tidigare från Kulturförvaltningen efterfrågad ”Jämställdhetspolicy” har även tagits fram.
kursverksamhet
I samarbete med lokala folkrörelse- och föreningsarkiv, kommunarkiv och föreningslivet har
under året kurser anordnats i arkivkunskap såväl grundkurs som fortsättningskurs, att skriva
föreningshistoria, analog fotokurs, digitala bilder och den reviderade kursen i
dokumenthantering. Under året har 18 kurser getts totalt, varav flertalet var grundkurser.
Kurserna har varit förlagda till Stockholms stadsarkiv förutom fem som getts lokalt ute i länet.
Antal deltagare per kurstillfälle har varit max 14 personer när kursen givits på Stadsarkivet,
detta för att hålla hög kvalité. Ute i länet har det varit upp till 20 deltagare per tillfälle detta för
att möjligöra för så många som möjligt att delta.
De reviderade kursmaterialen med avseende på både innehåll och layout har varit till god
användning. När önskemål om kurs ute i länet har framställts har det naturligtvis kunnat
tillgodoses och varit uppskattat.
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arkivens dag
Flera av våra medlemsarkiv anordnade aktiviteter på Arkivens dag lördagen den 10 november.
Årets tema var Fest och Glädje (jfr ovan) som gestaltats på olika sätt ute i kommunerna och i de
lokala föreningsarkiven. Sammanlagt kunde 18 arrangörer fördelade på 10 kommuner räknas in
i Stockholms län. I Stockholms stad kunde vi räkna in arrangörer där flera av stadens museer
hade samordnat sin arkivdag.
Som exempel kan nämnas några arrangemang från norr till söder i länet:
Norrtälje stadsarkiv där man samordnat med Norrtälje släktforskarförening. Två föreläsningar gavs i anslutning
till årets tema: ’Fest o Glädje i 1800-talets folkrörelser’ och ’Spår av fest och högtid genom historien’ sett ur ett
arkeologiskt perspektiv.
Vallentuna deltog som tidigare år med sina tre arkiv (folkrörelsearkivet, kommunarkivet, bildarkivet). Tre arkiv
hälsade välkommen till Fest och Glädje med musik och dans, som återgavs under titeln ’Fest o Glädje i
Midsommartid’ där olika tidsepoker redovisades med fynd från de tre arkiven.
Danderyds föreningsarkiv lät Fest och Glädje illustreras med ett antal föreningars affischer som tidigare tagits
fram för en kommunutställning men för dagen under parollen ’Efter festen, vad finns kvar’.
.
Nacka lokalhistoriska arkiv lockade med föredrag om ’1700-tal bortom herrgårdar - möt bönder, torpare och
lösdrivare’.
Det alltid aktiva kommunarkivet i Sollentuna belyste olika tidsepoker i kommunens historia och utveckling med
filmpremiärvisning av ’Historien om Tureberg’ samt vad arkivet kunde förmedla om Sollentunas 1600-tal. I
anslutning kunde man också delta i ’Årets historiska tävling’, en krysstävling med tio frågor som belyste ortens
historia. Fullsatt som alltid!
Nynäshamns bildarkiv bjöd in till att fira Nynäshamns Folkrörelsearkivet.30 år med bildspel och axplock ur
samlingarna i anslutning till årets tema.
Arkivföreningen i Upplands Väsby lockade med bilder och videos från Bonnlunda dansbana, rockbandet Europe
som vann rock-SM 1982 och hockeylaget Vilda Väsbys segrar. Mycket populärt.
Sundbybergs museum och arkiv arrangerade en konstutställning med en av stadens kända profiler konstnären
John Carlsson som under sin tid målat de lokala husen från olika perspektiv. Konstnären var på sin tid vän och
kollega med Olle Olsson Hagalund, båda konstnärerna målade i en naivistisk stil.
Vaxholms stadsarkiv ordande tillsammans med hembygdsföreningen en exposé över revyer, dans, celebra besök
och en liveinspelning från visfestivalen 1977.
Ny arrangör för andra året var Cirkusakademien i Bromma som inbjöd till visning av sina samlingar. Den
korrekta benämningen för arrangören lyder; Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige.
Även flera Stockholmsmuseer hade lockats av det glada temat. De tre Djurgårdsmuseerna Etnografiska museet,
Tekniska museet och Sjöhistoriska museet deltog i ett gemensamt arrangemang. Nordiska museet hade temat
Årsfester och Livshögtider rikligt illustrerat med material ur sina samlingar. Dansmuseet passade på att visa
dokument från ett svunnet nöjes-Stockholm.
Vid Stockholms stadsarkiv gavs FSL även 2018 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 del informationsmaterial delades ut.
Stadsarkivets programpunkter lockade många nyfikna och man kunde med hjälp av fotocellen räkna in 120
besökare. Man hade valt att illustrera årets tema med att visa Konst o Industriutställningen 1897 med ritningar från
tiden där bl a de 92 paviljongerna var inritade. Ritningarna till Stockholmsutställning visades i sin digitaliserade
form.

För mer information hänvisas till www.arkivensdag.nu
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studiebesök
Under 2018 blev det inga studiebesök enär annan verksamhet prioriterades. FSL återkommer
till 2019 med nya möjligheter eftersom vi månar om kontakten med våra medlemmar. Efter
flera års erfarenhet av de fikastunder vi haft i samband med studiebesöken vet vi att just de
personliga träffarna skapar goda tillfällen för information och utbyte av arkivkunskaper.
annan aktivitet
Under våren gavs två Drop-in på SSA i samband med de populära ’onsdagsföreläsningarna’.
FSL gav information i vimlet 18/4 och 9/5 då vi försökte intressera för medlemskap i FSL och
den arkivkunskap till föreningar som vi mer än gärna förmedlar.
Nytt för hösten blev en liknande aktivitet som Stockholms stadsarkivs onsdagsföreläsning
nämligen Leif Gidlöfs presentation av Stockholms ölcaféer, dock då som en tisdagsföreläsning
(20 november).
Naturligtvis har FSL under året fått många frågor runt GDPR och hur det kan appliceras i
föreningsverksamhet. Två föreläsningar har givits. En på våren den 23 maj i anslutning till
regelverkets introduktion. Ett andra tillfälle gavs den 13 december, båda presentationerna gavs
av vice ordförande Göran Rydeberg. Flertalet deltagare kom i tjänsten med en bakgrund som
kanslister på distriktsorganisationer, här nådde FSL ut till en särskild målgrupp.

information
Medlemsbladet Ordna & Vårda har under året utkommit med fyra nummer som sänts ut till
medlemmar och arkivinstitutioner på lokal/regional/nationell nivå, dessutom distribueras
medlemsbladet till huvudbiblioteken i länet. Detta ger sammantaget ca 250 aktiva mottagare.
Årets utgåva av nr 4 var även för 2018 ett dubbelnummer. Redaktionsrådet har en rullande
planering för årets olika arkivbegivenheter.
FSL:s uppdaterade hemsida har nu varit i bruk i två och ett halvt år och utveckling och översyn
av hemsidan sker löpande. FSL har ett löpande förvaltningsavtal med WP konsulterna som är
specialister på WordPress. För att följa gällande normer för hemsidor inrättades 2017 en s k
cookiebar. Justeringar har gjorts för att informera om hur FSL behandlar personuppgifter och
att ’cookiebaren’ har anpassats i enlighet med GDPR. Hemsidan hittas fortsatt under adressen
www.fslarkiv.se. För en fortsatt god utveckling av hemsidan ser vi gärna att och att Tyck till om
oss-knappen kommer till flitig användning som återkoppling.
Den grafiska profil som använts till de fyra broschyrerna har även applicerats på kursmaterialet
och vi fortsätter att använda profilen. Våra roll-ups med information om FSL, kan användas i
olika sammanhang och finns tillgängliga för utlåning.
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ekonomi
Medlemsavgifterna för år 2018 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 5 000 kronor avrundat, en summa avsevärt mindre än den förväntade
prognosen. Detta förbättrade resultat har kunnat uppnås genom ett medvetet sparande och i viss
mån ett restriktivt deltagande i externa kurser samt ett mindre expansivt förhållningssätt.
I förhållande till den satta budgeten och de medel som FSL disponerar anses resultatet vara
fullgott. Beslutet från föregående år att inga reserveringar bör göras kvarstår.

mål och måluppfyllelse
De fem mål som formulerats i årets verksamhetsplan har till stor del uppfyllts. Vi ser oss starka
vad gäller genomförandet av utbildning, som omfattar kurser, workshops, seminarier och
studiebesök.
I jämförelse med tidigare år har även i år ett större antal kurser genomförts. Kursledarna gör ett
mycket gott arbete i god FSL-anda.
FSL vill väcka intresse för användandet av arkiv och därvid främja forskningen. Därför
instiftades ett Kultur- och forskningsstipendium 2015. Årets utlysning samlade en mindre
skara intressenter än föregående år. Den kvalificerade kandidat som till slut valdes ut som
mottagare uppfyllde de stipulerade kraven väl.
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 FSL under våren fortsatt sin Drop-in
aktivitet vid Stockholms stadsarkiv. Onsdagar har valts i anslutning till Stadsarkivets populära
onsdagsföreläsningar. Till nya medlemmar skickar FSL ett ”Välkomstbrev” med information
om kurser och de aktiviteter som föreligger. Med i utskicket ligger också broschyrer som
beskriver föreningens olika områden.
Inom begreppet information har FSL uttalat en förhoppning om att nå bättre ut, bl a genom att
skapa närvaro i sociala medier. Detta har inte skett därför att fortsatt utveckling av den nya
hemsidan från 2016 har prioriterats. Vi fortsätter med hela tiden med att utveckla funktionerna
på hemsidan, vi arbetar ständigt med att förbättra tillgänglighet och att utöka innehållet.

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 uppgiften att bilda nya arkivföreningar
som även kan ges tillgång till lokal för föreningsarkiv. Sigtuna föreningsarkiv har anmält sin
förening som vilande sedan 2016. I några kommuner har FSL sonderat möjlighet att bilda ett
lokalt föreningsarkiv, detta arbete fortskrider.
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slutord
Vi framför ett stort tack till våra anslagsgivande myndigheter, Riksarkivet och Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting. 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. Också ett stort tack till andra
arkivinstitutioner, bibliotek och till de som ställt upp och tillhandhållit övriga lokaler.
Slutligen ett stort tack till FSL:s kansli utan vars medverkan verksamheten inte klarar sig.
Stockholm i februari 2019

Monica Frumerie, ordförande

Göran Rydeberg, vice ordförande

Katarina Thurell, ledamot

Mats Laurell, ledamot

Kent Zetterberg, ledamot

Johan Silverfred, ledamot
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