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Verksamhetsberättelse 

2022 
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. 

 

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. Regionens föreningsarkiv förvaras i 

såväl kommunarkiven som annan arkivlokal tilldelad i 

kommunen. Vad gäller föreningars arkiv i Stockholms kommun 

förvaras dessa på Stockholms stadsarkiv – Liljeholmskajen.  
 

Medlemmar 
Föreningen hade vid årets utgång 136 medlemmar, varav 20 kommuner, 102 föreningar/ 

organisationer/institutioner samt 14 enskilda personer.  

Av dessa har en kommun, en organisation, åtta lokala föreningar och tre enskilda personer 

tillkommit som medlemmar under året, summa 13 nya medlemmar. Medlemsförteckning 2022, 

se sid 7. 

 

Styrelsen   
Therese Tedeblad, ordförande Solna stadsarkiv  

Johan Dertell, ledamot, vice ordförande Region Stockholms trafikförvaltning  

Elisabeth Boogh, ledamot  Kungl. biblioteket 

Kristofer Gisslén, ledamot Överförmyndarförvaltningen Sthlm stad 

Eva Hult, ledamot Hägerstens hembygdsförening 

Julia Jonsson, ledamot Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning  

Anne-Marie Krafft Karlsson, suppleant Vallentuna Folkrörelsearkiv  

Leif Pettersson, suppleant ArkivIT  

Gabriele Prenzlau-Enander, suppleant  Värmdö Skeppslags fornminnesförening 
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Arbetsutskottet har bestått av Therese Tedeblad, Johan Dertell, Kristofer Gisslén och Malena 

Hofverberg. Johan Dertell har ingått i arbetsgruppen för ASL tillsammans med Leif Pettersson.  

Under året har Julia Jonsson varit kontaktperson för arkivens dag och kursansvarig. Kristofer 

Gisslén och Leif Pettersson har varit kontaktpersoner för FSL:s stipendium.  

 

Revisorer 
Bigitta Sundman auktoriserad revisor, ReCo Revision & Redovisning    

Per Jakobsson förtroendevald revisor, Brännkyrka hembygdsförening 

Jan Löfgren förtroendevald revisorssuppleant, Danderyds arkivförening     

   

Valberedning 
Sissella Helgesson tidigare ordförande i FSL 

Monica Frumerie Danderyds arkivförening 

Gunnel Mörkfors Tullinge villaägareförening 

 

Styrelsemöten och styrelsens inre arbete 

Styrelsen har haft fem protokollförda möten under verksamhetsåret inklusive det konstituerande 

mötet samt ett extra möte som rörde verksamhetsplanen. AU har hanterat frågor som 

medlemsansökningar samt enstaka frågor som delegerats till AU. ASL-gruppen har i 

återkommande möten arbetat med att ta fram en leverantör som kan uppdatera databasen och 

svara för drift och utveckling. Under våren gjordes en kommunenkät för att inventera hur 

kommunernas arbete med föreningsarkiv ser ut. Styrelsemötena har främst hållits via Zoom.  

 

Årsmöte 
Årsmötet 2022 hölls den 17 mars kl. 17.00 på Stockholms Stadsarkiv, rum Asplund med 26 

deltagare. Linus Axén, utbildad i ordförandeskap, var mötesordförande. Före årsmötet höll Kettil 

Mannerheim från Stockholm Stadsarkiv en föreläsning om 1700-talets Stockholm. 

 

Personal  
Under 2022 har Malena Hofverberg varit anställd på kansliet som verksamhetschef. Tjänsten är 

på 75%. Gunnel Mörkfors har varit timanställd 60 timmar för att inventera föreningsarkiv hos 

Huddinge kommunarkiv. 

 

Martin Ståhl och Solveig Larsson har som tidigare varit kursledare för FSL:s kurser. Hannes Rolf,  

från Marie Cederschiöld högskola, har varit kursledare för Skriva föreningshistorik och Maria 

Fagerlind från Stockholms stadsarkiv för kursen Personarkiv. Erik Zetterstedt har inte längre 

möjlighet att vara konsult för systemtekniskt underhåll av ASL vilket är anledningen till varför 

FSL söker en ny leverantör. 

 

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

är god då lokalen ligger i gatuplanet och entrén har ramp och dörröppnare. Tisdag t.o.m. torsdag 

är kansliet öppet för besök. E-post och telefonsamtal besvaras varje vardag. På kansliet kan 

medlemmar köpa arkivmaterial. 

 

Under året har FSL bytt redovisningsprogram från Visma Förening till Visma eRedovisning vilket 

kommer underlätta vid exempelvis fakturering och revision. 
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Representation och samverkan 
FSL är medlem i Svenska Arkivförbundet (SA), Föreningen för arkiv och informations-

förvaltning (FAI), Föreningen för folkbildningsforskning (Ffff), Ideell Kulturallians (IKA) för 

Stockholms län, Länsarkivarieföreningen (FSLA) samt arbetsgivarorganisationen Fremia. 

 

FSL:s medlemskap i andra organisationer gör att vi kan hålla oss uppdaterade om vad som händer 

inom arkivvärlden. Det underlättar informationsutbyte och utgör en länk till andra föreningar. 

Verksamhetschef Malena Hofverberg har under året deltagit i:  

 

IKA. Möte med Region Stockholm om samverkansmodellen 24/4. 

 

Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA). Digitala månadsmöten. Årsmöte och konferens i 

Växjö 17-18/5. 

 

AVEC – digitala föreläsningar, 6/4 Verklighetens exempel 

 

Nordiskt webbinarium om arkivförmedling arrangerat av redaktionsgruppen bakom antologin 

#arkividag – relevans – medvirkning, organiserat av Skånes arkivförbund tillsammans med 

Arkivforbundet Norge. 

SOS. Nätverksträff i Södertälje med kommunarkivarierna söder om Stockholm 16/9. 

Presentation av FSL. 

Utbildning 
Kurser och seminarier 

Under året har 14 utbildningstillfällen arrangerats. Av dessa hölls 8 kurser på Stockholms 

stadsarkiv; Ordna ditt arkiv (2 tillfällen), Dokumenthantering (2 tillfällen), Digitala bilder, 

Analoga bilder, Personarkiv och Skriva föreningshistorik. I Huddinge hölls Ordna ditt arkiv i 

samband med arkivens dag. Arkivföreningarna i Södertälje och Upplands-Väsby önskade en 

arkivkurs med moment från både grund- och fortsättningskursen. Kurserna hölls i samarbete med 

respektive förening. 

 

Utöver kurserna hölls en digital medlemsträff på temat Gallring där Julia Jonsson gick igenom 

grunderna och medlemmarna kunde ställa frågor. Två digitala seminarier arrangerades under 

hösten som ett stöd för medlemmarna i arbetet med arkivens dag. Amanda Creutzer, 

utställningsproducent och pedagog, presenterade idéer kring hur en utställning kan gestaltas och 

uppmuntrade oss att ta ut svängarna. I samarbete med Folkuniversitetet höll Karin Ahlgren, 

kommunikations- och varumärkesstrateg, en kurs i marknadsföring för föreningar. 

 

Studiebesök  

Den 28/4 var medlemmarna inbjudna till Visarkivet i deras nya lokaler i Frihamnen. Höstens 

studiebesök var på Nacka lokalhistoriska arkiv den 23 november. Vid båda tillfällena fick vi ta 

del av arkivens samlingar och lära oss mer om deras verksamhet. 

 

Rådgivning 

En stor del av verksamheten är rådgivning i arkivfrågor till föreningslivet. I de flesta fall har 

denna givits per telefon eller e-post. I en del fall har FSL besökt föreningen för att ge råd på plats 

eller också har föreningen besökt kansliet. Detta har varit mycket givande för båda parter.  



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  |  2022 

 
FÖRENINGSARKIVEN I STOCKHOLMS LÄN | ORG NR 802400-1391 4 (8) 

Arkivens dag 

FSL är regional samordnare för Arkivens dag och har deltagit i ett av planeringsmötena som 

anordnats. En uppgift är att distribuera marknadsföringsmaterial till arrangörerna, men 2022 var 

det sista året det var möjligt att beställa. Årets tema var ”Myter och mysterier”. På 18 platser i 10 

kommuner i Region Stockholm gick det att ta del av olika arrangemang. En översikt av dessa 

redovisas i Ordna & Vårda 2022-4.  

 

FSL arrangerade Arkivens dag på Folkes i Huddinge centrum i samarbete med föreningar och 

Huddinge kommun. På temat ”Föreningsliv i Huddinge” ville vi väcka intresse för föreningarnas 

rika arkivmaterial och förmedla vad som finns i arkiven. Fyra föreningar visade handlingar ur 

sina arkiv; Huddinge hembygdsförening, Huddinge filmstudio, Karin Boye sällskapet och 

Snättringe SK. FSL berättade om sin verksamhet och om arkivering samt förevisade Arkivregister 

Stockholms län. FSL hade även ett informationsbord på Stockholms stadsarkiv där Julia Jonsson 

företrädde FSL. 

 

   
 

 
 

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

medlemmar och arkivinstitutioner på lokal och regional nivå. Medlemsbladet skickas också till 

till huvudbiblioteken i länet. Detta ger sammantaget ca. 225 aktiva mottagare. Årets utgåva av nr 

4 var även för 2022 ett dubbelnummer.  

 

Hemsidan innehåller rådgivning kring arkivering, medlemsinformation samt uppgifter om FSL:s 

verksamhet och organisation. Efter en uppgradering av programvaran hos webbhotellet Loopia 

krävdes en ny teknisk lösning, vilket påbörjades i december 2022 och slutfördes i januari 2023. 

Sidan har till viss del fått en ny design och ska nu vara lättare att läsa från mobiltelefon.   

Arkivens dag på Folkes i Huddinge 

centrum lockade ett 60-tal besökare. 

Foto: Malena Hofverberg 
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Arkivregister Stockholms län (ASL) 
ASL är en databas som ägs och förvaltas av FSL. Databasen innehåller arkivinformation från 

arkivinstitutioner i Stockholms län (81st) 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.  

 

Arbetet med ASL under året.  

Vid årsmötet 2022 fattades beslut om att begränsa det aktiva arbetet med registrering i ASL till 

att omfatta föreningsarkiv och andra enskilda arkiv som finns hos arkivföreningar, kommuner 

och mindre institutioner. En anledning till detta är att flera institutioner inte uppdaterar 

uppgifterna om sina arkiv i ASL, men finns sökbara i NAD. Redan registrerade uppgifter 

kommer finnas kvar. Sökord och länk till arkivförteckning kan läggas till så att institutioner visas 

vid sökning i ASL. 

 

FSL genomförde ett inventeringsarbete av föreningsarkiv i Huddinge kommunarkiv som 

resulterade i många uppdateringar och bättre kvalitet på uppgifterna i ASL. 

 

ALS-gruppen har under året tagit fram en offertförfrågan och arbetat med att hitta en leverantör 

som kan utveckla databasen samt sköta drift och underhåll. Det har varit svårt att få in offerter 

från företag och en del har endast kommit med en uppskattning av kostnaden. Vid årets slut har 

dock ett par leverantörer kunnat presenterats för styrelsen. 

 

ASL statistik 

Under året har 54 nyregistreringar och 154 uppdateringar tillförts databasen. ASL innehåller idag 

nära 52 000 poster. De flesta registreringar görs av arkivföreningarna men även av FSL. 

 

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

arkiv under 2022. Enbart de arkivinstitutioner som haft förändringar det senaste året visas. 

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

företagsarkiv.   

 

Arkivregister Stockholms län 2022, enskilda arkivbildare 

 

KOMMUN 
Arkivbildare Nyregistrerade Uppdaterade 

2022 2022(2021) 2022(2021) 

Botkyrka 250 5(4) 2(20) 

Danderyd 195  2(9) 34(29) 

Huddinge 214 29(0) 78(0) 

Nacka 1129 3(3) 4(5) 

Nynäshamn 270 3(1) 3(2) 

Haninge 184 0(0) 1(0) 

Vallentuna 207 12(19) 32(42) 

SUMMA  54(36) 154(98) 
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Ekonomi  
Medlemsavgifterna för år 2022 har varit 100 kronor per år för lokala föreningar och enskilda 

personer, 500 kronor per år för distrikts- och riksorganisationer samt 1000 kronor per år för 

kommuner.  

 

Årets resultat blev ett överskott på ca. 105 000 kronor . En anledning till överskottet är att arbetet 

med hemsidan dröjde till 2023 samt att inget underhåll kunnat göras på ASL då teknisk support 

har saknats. Stipendiet på 10 000 kr har inte heller delats ut då inga ansökningar kommit in. 

 

Slutord 
Vi framför ett stort tack till våra anslagsgivande myndigheter, Riksarkivet och Kultur-

förvaltningen Region Stockholm. 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.  

 

 

 

Stockholm i mars 

 

 

 

Malena Hofverberg 

verksamhetschef 
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Bilaga. Medlemsförteckning 2022. 
 

Kommuner 

Botkyrka kommun 

Danderyds kommun 

Ekerö kommun 

Haninge kommun 

Huddinge kommun 

Järfälla kommun 

Lidingö stad 

Nacka kommun 

Norrtälje kommun 

Nynäshamns kommun 

Salems kommun 

Solna stad 

Stockholms stadsarkiv 

Sundbyberg stad 

Södertälje stadsarkiv 

Tyresö kommun* 

Täby kommun 

Upplands Väsby kommun 

Vallentuna kommun 

Vaxholms stad 
 

Organisationer 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 

Astronomisk ungdom 

CAN Centralförbundet för Alkohol och   

   Narkotikaupplysning 

Centrum för Näringslivshistoria 

Djurskyddet Sverige 

Equmeniakyrkan 

Estlandssvenskarnas kulturförening SOV 

Fritidsodlingens Riksorganisation 

Funktionsrätt Stockholms Län 

Hörselskadades Distrikt i Stockholms Län 

IOGT-NTOs Juniorförbund Junis 

IOGT-NTO Öst 

NBV Öst 

Psoriasisförbundet 

RF-SISU Stockholm 

RUM:s Stockholmsdistrikt 

SRF Stockholms och Gotlands Län 

Stads- och kommunhistoriska Institutet 

Stockholms Idrottshistoriska Förening 

Stockholms Läns Bildningsförbund 

Stockholms Läns Hembygdsförbund 

Stockholms läns museum  

Stockholms Scoutdistrikt 

Studieförbundet Vuxenskolan 

Svenska Målareförbundet* 

Svenska Volvo PV-klubben 

Sveriges Dövas Riksförbund 

TAM-arkiv 
 

Lokala föreningar 

Alberts släktförening 

Allt inom teknik  

Alphakretsen. DKG International Society, Sweden 

Arbetsgruppen Långhundraleden 

Arkivföreningen i Upplands Väsby 

Bostadsrättsföreningen Siken 

Botkyrka Hembygdsgille 

Botvidsbygdens Släktforskarförening (BSF) 

Brännkyrka Hembygdsförening 

Cinem Africa 

Danderyds Föreningsarkiv 

Elfvinggårdens Intresseförenings Arkivförening 

Föreningen för Kanot-Idrott 

Föreningen Kulturlandskaparna i Stockholms län* 

Föreningen för Kulturnät Sverige 

Föreningen Skogen* 

Föreningen Skärgårdsmuseet 

Föreningen Sverige-Grönland  

Föreningsarkivet i Södertälje o Nykvarn 

Grödinge Hembygdsförening 

Funktionsrätt Stockholms stad 

Hembygdsföreningen Kulturarv Djurhamn 

Huddinge HK* 

Husby-Ärlinghundra Märsta Hembygdsförening 

Hyresgästföreningen Region Stockholm 

Hägerstens Hembygdsförening 

Häverö-Edebo Hembygdsförening 

Hörselskadades förening i Stockholm 

Internationella klubben i Stockholm  

Ikebana international  Stockholm chapter 

Klockarborgs Vänner 

Konstnärscentrum Öst 

Kulturföreningen Konsthall C 

Lambarö Fastighetsägarförening 

Ljusterö Hembygdsförening 

Länna hembygdsförening Bergshamra 

Medicinska Föreningen i Stockholm 

Mörby Vägsamfällighet 

Nacka hembygdsförening 

Nordströms museum 

Nätverket Årstafältet* 

PRO Samorganisationen  Stockholm 

Pythagoras Industrimuseum 

Skebobruks museiförening 

SOL GF 

Solna Hembygdsförening 

SPF Enskede-Årsta 

SPF Seniorerna Fruängen-Älvsjö 

Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille 

Stenhuggarebyns kulturförening* 

Stockholms Akademiska Orkester 

Stockholms Läns Hemslöjdsförening 

Stockholm Nynäs Järnvägs Kamratför. 

Stockholms Naturskyddsförening  

Stockholms Universitets Studentkår* 

Strömma Hembygdsförening 

Sundbybergs Hembygdsförening 

Svenska Turistföreningen Stockholm 

Svensk-Lettiska Föreningen 

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande-SCIF 

Sällskapet Hammarby Veteranerna SHV 

Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening 

Södertälje nämndemannaförening* 

Södra Roslagens Släktforskarförening 

Tekniska nämndhuset "Konst" 

Torö hembygdsförening 

Tullinge Tomt- och villaägareförening 

Tyresö hembygdsförening 

Upplands-Bro Arkivförening 
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Vallentuna Folkrörelsearkiv 

Vårdinge Hembygdsförening 

Väsby Rotaryklubb* 

Värmdö Skeppslags Fornminnesförening 

Österåkers Hembygdsförening 

 

Enskilda personer (14 st) redovisas inte. 

*Tillkommit under året. 

 

 

 


