
Torsdagen den 18 mars kl. 17.00 hölls FSL:s årsmöte 
via Zoom. Det var ett obeprövat sätt för föreningen 
att hålla årsmöte men det lyckades att genomföra det 
enligt demokratiska principer. Flera nya namn har till-
kommit i styrelsen och FSL kan se fram emot ett spän-
nande verksamhetsår.
För alla som jobbar hemifrån är det vardagsmat att 
delta i digitala möten, men eftersom många av våra 
medlemmar har lämnat yrkeslivet erbjöd FSL introduk-
tion i Zoom under våren för att alla som önskade skulle 
ha möjlighet att delta.
Efter att mötet öppnats av Sissella Helgesson valdes 
Johan Gidlöf, Stockholms stadsarkiv, till mötesordfö-
rande.  Efter att det gångna året hade hanterats och 
styrelsen beviljats ansvarsfrihet presenterades valbe-
redningens förslag till förtroendevalda. I omröstningen 
som genomfördes digitalt i ”Polls”, ett röstningssystem 
i Zoom, valdes de förtroendevalda helt enligt valbered-
ningens förslag. 
Efter årsmötet tackades de avgående ledamöterna för 
sin tid i styrelsen och årets stipendiater presenterades. 

Presentation av styrelsen
Therese Tedeblad,  
nyvald ordförande

är sedan två år tillbaka styrelseleda-
mot i FSL. Hon är utbildad arkivarie 
och arbetar idag som stadsarkivarie 
i Solna, tidigare som stadsarkivarie 
i Sundbyberg och vid Dag Hammar-
skjölds Juridiska bibliotek och arkiv 
i Uppsala. I grunden är hon kultur-
geograf och konstvetare och har 
medverkat som skribent i konst-
skrifter. I 10 år var hon ordförande i 
Rosersbergs scoutkår.

Johan Dertell,  
nyvald ledamot och vice ordförande

arbetar i dag på Region Stockholms 
trafikförvaltning med utvecklings- 
och samordningsfrågor i informa-
tionshanteringen. Johan har tidigare 
erfarenhet av arbete i kommunal 
miljö med E-arkiv och digitalisering. 
Johan kommer att ansvara för ASL, 
Arkivregister Stockholms län.

Elisabeth Boogh,  
nyvald ledamot

är insamlingsstrateg och anställd 
vid Stockholms läns museum, som 
numera är ett digitalt museum utan 
egna lokaler, där hon arbetar med 
digital insamling och samtidsdoku-
mentation. Hon har också ansvar 
för museets fysiska bildsamlingar 
och digitalisering av dessa vilket 
bland annat innebär många kontak-
ter med länets hembygdsföreningar. 

Julia Jonsson, nyvald ledamot

är utbildad journalist och arkivarie 
och började efter examen arbeta 
vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvalt-
ning som arkivarie och registrator. 
Hon har tidigare erfarenhet av sty-
relseuppdrag som ordförande i stu-
dierådet för (S)ABM. Julia kommer 
att vara kursansvarig och kontakt-
person för Arkivens dag inom FSL.

Thorleif Persson,  
nyvald ledamot

är utbildad arkivarie och arbetar 
som stadsarkivarie i Sundbyberg. 
Han driver egen firma som arkiv-
konsult sedan 2011 med bland annat 
Svenska Röda Korset och Svenska 
kyrkan som uppdragsgivare. Han 
har varit talare på registratorskon-
ferensen ”Registrator 2019”.  Thor-
leif är kontaktperson för FSL:s kul-
tur- och forskningsstipendium.
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Kent Zetterberg, ledamot

har varit ledamot i FSL:s styrelse 
sedan 2018. Han har tidigare arbe-
tat på Riksarkivet och Försvars-
högskolan där har fortfarande är 
forskningsledare. Kent är kon-
taktperson för FSL:s kultur- och 
forskningsstipendium.

Gabriele Prenzlau-Enander,  
omvald suppleant

har varit suppleant i FSL:s sty-
relse sedan 2018 och sitter i sty-
relsen för Stockholms läns hem-

bygdsförbund. Gabriele har tidigare 
arbetat som antikvarie på Stock-
holms läns museum och är aktiv 
i föreningen Värmdö Skeppslags 
Fornminnesförening.

Gunnel Mörkfors, omvald suppleant 

(presenterades i Ordna & Vårda 
2020 -4)

Anne-Marie Krafft Karlsson,  
nyvald suppleant

är utbildad ekonom och har i en 
stor del av sitt liv arbetat med 
ekonomiska föreningar. Sedan 7 år 
är hon ordförande i Röda Korset 
i Vallentuna och i snart två år har 
hon suttit i styrelsen för Vallentuna 
Folkrörelsearkiv. Förra året pre-
senterade hon Röda Korset lokalt 
genom 100 år i den gemensamma 
utställningen ”Tre arkiv berättar” 
med arkivföreningen, bildarkivet 
och kommunarkivet i Vallentuna.

Medlemspresentation

Therese Tedeblad,  
nyvald ordförande

Johan Dertell, nyvald leda-
mot och vice ordförande

Elisabeth Boogh,  
nyvald ledamot

Julia Jonsson,  
nyvald ledamot
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nyvald ledamot
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Seminarium:  

Registrera i ASL
Arkivregister Stockholms län, 3/6 kl. 17-18 via Zoom
Målet med ASL är att samla information om alla arkiv i Stockholms län som blir  

sökbara för allmänheten via internet.

Vid seminariet får du en genomgång både av hur du kan söka i databasen och hur  
du kan registrera uppgifter. För att registrera behöver du ha inloggningsuppgifter.  

Dessa utfärdas av FSL:s kansli till arkivinstitutioner och vissa privata arkiv. 

Anmälan via fslarkiv.se.
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Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, driver frågor, age-
rar kraftfullt och väcker opinion om våra mänskliga 
och demokratiska rättigheter. Vi arbetar för rätten 
och möjligheten att använda svenskt teckenspråk. Det 
svenska teckenspråket är av central betydelse i våra 
liv och avgörande för delaktighet på lika villkor i det 
svenska samhället. I vår verksamhet tillvaratas engage-
mang och vi erbjuder teckenspråkiga mötesplatser. Vi 
sprider kompetens och medvetenhet i vår organisation 
och i det samhälle som omger oss. SDR är ett partipoli-
tiskt och religiöst obundet förbund.
Att vara döv är mer än att bara 
sakna hörsel. Alla döva är olika och 
med teckenspråk som grund utgör 
vi en språklig och kulturell gemen-
skap. Vi finns i alla åldrar och har 
rätt att välja det språk som skapar 
delaktighet på våra villkor och pas-
sar bäst vid olika situationer och 
tillfällen. Vi har olika preferenser 
kring språkval och kommunikation 
genom teckenspråk, skrivet och 
talat språk. I majoritetssamhället 
beskrivs döva ofta som människor 
med funktionsnedsättning, men 
betraktas också som en minoritets-
grupp som använder teckenspråk. 
Dövhet är det medicinska perspek-
tivet på en förlust av hörsel och 
ska inte förväxlas med ordet döv. 
Anledningen är att det inte alltid 
står i direkt relation till hur mycket 

personen hör och använder tal, 
utan handlar också om identitet. 
Att vara döv handlar om känslan av 
tillhörighet i en kulturell och språk-
lig minoritet där teckenspråk är en 
viktig del av gemenskapen. Tecken-
språk är så mycket mer än bara ett 
språk!

Vi vet inte hur länge det svenska 
teckenspråket har existerat men 
teckenspråk har använts så länge 
det funnits döva. När de svenska 
dövskolorna bildades under 1800-
talet och etablerade sin verksam-
het för döva samlades flera i en och 
samma miljö. Utifrån det utveckla-
des det gemensamma språket – det 
svenska teckenspråket. Trots detta 
var inte teckenspråk tillåtet i under-
visningen utan eleverna tecknade 

sinsemellan på 
raster och friti-
den. Dövunder-
visningen skedde 
enligt den orala 
metoden som 
gick ut på att lära 
döva att höra 
och tala – deras 
kunskapsutveck-
ling var inte lika 
viktigt.

Forskning om 
svenskt teck-
enspråk har 
pågått på lingvis-
tiska institutet 

på Stockholms universitet sedan 
1972 och har haft en stor bety-
delse för det svenska teckensprå-
kets ställning. Svenskt teckenspråk 
(STS) erkändes som dövas under-
visningsspråk den 14 maj 1981 av 
den svenska riksdagen. Det är en 
viktig historisk milstolpe för dövun-
dervisningen i Sverige. Sverige var 
det första landet i världen med 
ett sådant beslut, vilket har stärkt 
andra länder i deras arbete för 
dövas rättigheter. 2009 fick svenskt 
teckenspråk en starkare status 
genom Språklagen som jämställer 
svenskt teckenspråk med nationella 
minoritetsspråk.

Genom ett gemensamt språk – 
svenskt teckenspråk - har vi en 
gemensam dövhistoria- och kultur 
vilket fortfarande skapas för att bli 
morgondagens historia och kultur-
arv. Det är dags att erkänna dövas 
historia och dövkultur samt säker-
ställa dess existens för nuvarande 
och kommande generationer. Till-
gång till kultur och sitt eget kultur-
arv är en fråga om demokrati och 
mänskliga rättigheter.

Tack vare vårt medlemskap i FSL 
erbjuds vi fortbildning i dokument-
hantering och arkivering. Kunska-
pen och kompetensen från dem är 
för viktig för oss att strunta i. För 
att vi som förbund själva ska säker-
ställa att vårt arbete, som också 
utgör en del av dövas kulturarv, 
arkiveras adekvat och tillgängliggörs 
för kommande generationer var det 
ett självklart val att bli medlemmar 
i FSL. 

Text: Jenny Ek,  
kommunikatör, Sveriges Dövas Riksför-

bund
Få mer kunskap om Sveriges  Dövas 
Riksförbund www.sdr.org 

Sveriges Dövas 
RiksförbundMedlemspresentation

Teckna. Fotograf: Lennart Kold.
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2021
APRIL
22 Kurs för Sveriges Dövas 

Riksförbund

JUNI
3  Seminarium: Registrera i ASL. kl. 

17.00-18.00 via Zoom.

6 Vernissage DÅ & NU för framtiden 
- Tre arkiv 
Riksarkivarie Karin Åström Iko 
inviger sommarutställningen i 
Vallentuna kulturhus kl. 14.  
Utställningen pågår till 11 
september.  Mer info på: 
upplevvallentuna.se

SEPTEMBER
18 Invigning av Danderyds 

arkivförenings nyrenoverade lokaler.

NOVEMBER 
13 Arkivens dag, tema ”Röster i 

arkiven”.

Nyheter från Danderyds arkivförening
Igår, den 12 april, presenterade Danderyds Arkivförening sin undersökning 
om hur covid-9-epidemin påverkat föreningsverksamheten under 2002 för 
kultur- och fritidsförvaltningen i Danderyds kommun, förvaltningschefen 
Håkan Arwedsson och kultursekreteraren Jenny Pedersen.

Bakgrunden är att Arkivföreningen i Danderyd den 7 december 2020 beslu-
tade att genomföra en sådan undersökning. Fram till den 31 januari 2021 
hade 37 av 65 tillfrågade föreningar - det finns säkert många fler - svarat. 
Vid förningens möte den 24 februari fick undertecknad i uppdrag att sam-
manfatta resultat, diskutera de svarande föreningarnas representativitet 
och dra slutsatser.

Vi tror att denna undersökning är unik: Vem har brytt sig om enskilda för-
eningar under pandemiåret 2020?

Resultatet har satts in i en kapsel i föreningens arkiv, beläget i Vattentornet 
i Djursholm från 1890, med påskriften Corona-pandemin i Danderyd 2020.

Vi kan också konstatera att motsvarande sammanställningar saknas från 
spanska sjukan 1918-20 och t.ex. asiaten 1957. Men nu kan den som vill om 
hundra år, 2120, se hur vår tids föreningar påverkades.  

Vårt motto är: Vi samlar informationer om dåtiden i nutiden för framtiden.  

GA
adjungerad till styrelsen

f.d. riksdagsledamot

Bild på undersökningsle-
darna Monica Frumerie 
(ordförande) och Jan 
Löfgren (styrelseledamot). 
Foto: Gunnar Andrén.

Kurser under våren: På FSL:s hemsida kan du göra intresseanmälan till våra olika kurser. Efterhand som vi får tillräck-
ligt med anmälningar till en kurs kommer vi publicera kurstillfällen där. Alla kurser kommer att genomföras via Zoom.

Från september kommer vi starta vår ordinarie kursverksamhet.  
Uppdaterad information finns på fslarkiv.se


