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Roland ”Zakka” Zachrisson
1937 – 2008
Den 7 januari 2008 nåddes vi av budet att Zakkas liv var tillända. Han var
arkivets ordförande under åren 1997 – 2002. I första hand var hans gärning förlagd till Hofors och det socialdemokratiska partiet men han var
även en aktiv landstingsledamot – en av de färgstarkaste.
Vi minns Din värme, Ditt engagemang och glimten i Dina ögon. På den
politiska scenen talade Du som om arkivet var samhällets viktigaste angelägenhet. Tack, för det! På teatertiljorna gav Du oss många tillfällen till
berikande skratt. Nu har Du äntrat en annan scen och vi känner oss
tacksamma som har fått ha Dig i vår krets.

Arkivets styrelse
Arbetsutskott
Ordförande Sture Sandberg,
Arbetarbladet intressenter AB
Vice ordförande Göran Severin,
Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund
Kassör Carl-Göran Wallman, Stiftelsen
Grapes minne

Ulla Renvall, Gästriklands idrottsförbund
Britt-Marie Rosenqvist, Miljöpartiet de
gröna Gävleborg
Hans Wahlbom, TCO Gävleborg
Robert Sten (s), Landstinget Gävleborg
Revisorer
Erik Thollin, Hemvärnet Gävle,
sammankallande
Bengt-Åke Gustafsson, Gävle
arbetarekommun
Sigvard Karlsson, Landstinget Gävleborg

Övriga
Anders Holmgren, Mellansvenska
handelskammaren/Näringslivet
Börje Edoff, IOGT-NTO Gävleborg
Kerstin Moberg, LO-distriktet i Dalarna
och Gävleborg
Barbro Sollbe, Folkpartiet liberalerna
Gävleborg
Karin Wiebe, Moderaterna Gävleborg
Lars Andersson (s), Landstinget
Gävleborg

Ersättare
Hans Lofors, Gefle IF
Mikael Rusthoi, SEKO Trafik, Gävleborg
Hans-Olof Olsson, Landstinget
Gävleborg
Valberedning
Jan Hovdebo, Gävle, sammankallande
Mats Åstrand, Lingbo
Maritha Lutti, Gävle

Ersättare
Håkan Attius, Högskolan i Gävle
Ingela Bergh, Föreningssparbanken
lokalkontor Gävle
Åke Bengtsson, Socialdemokraterna
Gävleborg
Lars Björklund, Gästriklands
idrottsförbund/SISU
Elisabeth Eriksson, Gästrike-Hälsinge
hembygdsförbund

Landstinget Gävleborgs kulturpris för
2008 tilldelades styrelseledamoten Göran
Severin. Landstinget vill hedra Göran för
hans ”mångåriga insatser som stödjande
och kunnig eldsjäl och för hans oförtrutna
insatser för att synliggöra regionens
kultur”. Stort grattis!

Framsidans bild: Akvarellskiss till teaterdekoration utförd av Viktor ”Vicke” Danielsson (1906 - 1988)

2

1/2009

Vår ordförande har ordet
Ett år går fort. Ett år har gått sedan jag – lite aningslöst – blev ordförande i Arkiv Gävleborg. Det har
varit – en rakt igenom – rolig upplevelse.
Jag hade i och för sig en positiv bild av en välskött
verksamhet under god ledning. Jag kunde i verksamhetsberättelsen läsa mig till att den var omfattande och att ekonomin var välordnad. Det fanns
en väl sammansatt och kompentent styrelse.
Förstahandsintrycket har bekräftats och förstärkts
på alla punkter. Arkiv Gävleborg bedriver en viktig,
spännande och mycket omfattande verksamhet.
Personalen gör ett fantastiskt jobb. Vi har en stadigt växande medlemskrets. Uppslutningen från
ägare och finansiärer är god. Ekonomin är stabil.

Vi är – just nu – nästan den enda organisation i
världden som kan säga det.
Så det mesta är bra. Det innebär inte att utmaningar saknas. En är - att i turbulent värld – slå vakt
om det vi har. En annan är att utveckla kontakterna
med företagen på den privata sidan. Vi har redan
en hel del där men vår förhoppning är att vi skall
kunna göra mera på det området. Vi måsta fortsätta arbetet med att skapa utrymme för utveckling av arkivpedagogiken och överhuvudtaget göra
arkivets förnämliga verksamhet bättre känd i vår
omvärld.
Det är den verkligen värd.
Sture Sandberg

Verksamhetsberättelse 2008
Möten
Årsmöte hölls på Bollnäs folkhögskola den 26 april.
18 medlemsorganisationer var representerade och
sammanlagt deltog ett 30-tal personer. Under rubriken Bondeslott och brokvistar gav Birgitta MelinWahlberg ett kunnigt och färgstarkt föredrag om
de världsarvsaktuella Hälsingegårdarna.

Hedesunda företagarförening
Distriktssköterskeföreningen i Gävleborg
Järnvägarnas skytteklubb, Gävle
PRO Nordanstigs samorganisation
Gävle fältrittklubb
Centern i Rengsjö
Synskadades riksförbund västra Gästrikland
Länsförbundet FUB Gävleborg
Gävle – Forsbacka Rotaryklubb
Gävleborgs läns konstförening
Limö fritidsby
Hembygdsföreningen Gävle Gille
Filadelfiaföreningen, Bollnäs
Bjuråkers gymnastik- och idrottsförening
Friggesunds byalag
EFS missionsförening i Njutånger

Styrelsen har sammanträtt vid fyra tillfällen: 10
mars, 28 juni, 24 september och 4 december.
Ekonomigruppen: Sture Sandberg, Göran Severin,
Karin Wiebe och Barbro Eriksson har sammanträtt den 27 oktober och den 18 december.
Näringslivsgruppen: Anders Holmgren, Hans Wahlbom, Carl Göran Wallman och Katarina Nordin har
sammanträtt den 4 november.

Avförda medlemmar
Hofors lokala samorganisation
Gävleborgs lottaförbund
Bollnäs kristna socialdemokratiska förening
Hofors jakt- och sportskytteklubb
Konstnärernas riksorganisation KRO Gästrike –
Hälsinge distrikt 3
Manskören Forum i Gävle.

Medlemmar
Under året har arkivet fått 27 nya medlemmar,
medan 6 medlemskap har avslutats. Därmed hade
arkivet vid årets slut 569 medlemmar.
Nya medlemmar
Producentorganisationen Gävle fisk
Kuggörarnas hamnförening
RT Manhem tempelriddarorden, Gävle
Wittingföreningen
Granbergs allmänna idrottssällskap
IOGT – NTO 614 Regndroppen, Rengsjö
Bollnäs röda korskrets
IOGT – NTO 1918 Flästa Nyårsgåva
Föreningen Hedesundavävarna
Sandarne kultur och historiska förening
ABF Voxnadalen

Medlemskap och representation
Arkivet är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund,
Svenska Arkivsamfundet, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Svensk idrottshistorisk förening,
Näringlivsarkivens förening, Näringslivets Arkivråd,
Gästriklands kulturhistoriska förening, Svenska
Industriminnesföreningen och Föreningen Bergslagsarkiv. Barbro Eriksson är medlem i Föreningen Sveriges Länsarkivarier.
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Personal
Ordinarie anställningar
Stig Agnholm, arkivassistent 60%,
2003-05-01 – 2008-12-31
Lisa Engström, arkivarie 100%,
2001-04-01 – 2008-12-31
Barbro Eriksson, arkivchef 100%,
1978-07-01 – 2008-12-31
Agnetha Nellfors, assistent 100%,
1981-04-01 – 2008-12-31
Katarina Nordin, arkivarie 100%,
2004-02-01 – 2008-12-31

avgifter, är av stor betydelse för föreningens ställning och en grundpelare i verksamheten. Med glädje
kan vi konstatera att föreningslivet i Gävleborgs län
visar stort intresse för och tar aktivt ansvar i bevarandefrågorna. Näringslivets del av medlemsavgifterna uppgår till 13%.
Den del av budgeten som utgörs av s k fasta bidrag, d v s medel från stat, landsting och kommuner, svarade för 75%. Övriga bidrag såsom projektmedel och tillfälliga pengar utgörs av hela 25%.
Årets bokslut uppvisar ett marginellt underskott om
1 520 kr. I bokslutsarbetet har Öhrlings PricewaterhouseCoopers engagerats. För detaljer i ekonomin hänvisas till den ekonomiska redovisningen i
verksamhetsberättelsen.

Projektanställda
Sofia Hedén, arkivarie 100%
2006-04-03 – 2008-12-31
Arbetet styrs sedan 1994 av verksamhetsmål och
individuella måldokument. Utvecklings- och uppföljningssamtal har hållits med samtliga i personalgruppen.

Leveranser
Under 2008 har 145 leveranser omfattande 120
hyllmeter inkommit till arkivet.

Ekonomi
Arkivet finansieras till stor del av medel från Landstinget Gävleborg, årets anslag uppgick till 1 688 000
kr. Staten är en annan viktig bidragsgivare där stödet består av ett bidrag till föreningsdelen och ett
bidrag till näringslivsdelen. Samme finansiär svarar även för de två lönebidragstjänsterna om 1,60
årsverken och bidragen har uppgått till 70 resp 80%.
Värdkommunen Gävles ekonomiska engagemang
ligger på 310 000 kr och har inte höjts under året
utan ligger kvar på 2000 års nivå.

Av årets leveranser utgör 36% material från organisationer hemmahörande i Gävle, 8% vardera från
Bollnäs och Ockelbo samt 17% är av distriktskaraktär.
Bland mängden kan särskilt nämnas Iranska föreningen i Gävle (1985 - 2006), Gävleborgs
trädgårdsodlarsällskap (1890 - ),Viktor Björkmans
handelsskola i Lübeck (elevjournal 1909 – 1935),
journalisten Berth Johanssons personarkiv (1923
– 2007), R T Manhem Tempelriddarorden (1905 –
2000), Hedesunda företagarförening (1997 - 2006)
och Producentorganisationen Gävlefisk (1935 –
2000). Den senare omfattande hela 17 hyllmeter.
På det frikyrkliga området märks Forsbacka metodistförsamling (1876 – 1963)
som är en komplettering till den under 2007
levererade Gävle metodistförsamling med
tillhörande upphörda församlingar.

Den insats som arkivets egna medlemsorganisationer står för, i form av medlems- och hyllmeter-

Ordnings- och förteckningsarbete
Ordnings- och förteckningsarbetet utgör
den s k kärnverksamheten och har som
sådan prioriterats. Större delen av personalgruppen har engagerats i arbetet.
113 nya arkiv har förtecknats, 111 arkiv
har kompletterats och hela 40 äldre arkiv
har reviderats. Vid årets slut uppgick antalet ordnade volymer till 32 781, vilket är
en ökning med 934 volymer mot föregående år.
Elransoneringen 1947 - 1949. Till samtliga hushåll sände Statens
bränslekommission ut detta informationsblad.
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arkiv ordnats. Bosågen med start 1874 och verksamt fram till 1928 då verksamheten omorganiserades till aktiebolag, Bosågens AB (1928 – 1982).
Materialet sträcker sig över hela verksamhetsperioden – tillsammans 72 volymer. Kraftbolag som
ordnats är Hedesunda elektriska AB (1918 – 1997),
48 volymer, och Ockelbo kraft AB (1924 – 1999),
82 volymer. Delsbo brandförsäkringsbolag (1866
– 1988) och Forsa brandstodsbolag (1877 – 1945)
är exempel på försäkringsbolag som nu förtecknats
och är tillgängliga för forskning. I och med årets
stora mängd företagsarkiv som bearbetats stärker Arkiv Gävleborg sin ställning som regionalt
näringslivsarkiv.
Till de redan mycket rikhaltiga frikyrkoarkiven har
sällats Gävle pingstförsamling (1921 – 2002) med
utposter och de upphörda församlingarna: Bomhus Elimförsamling, Hedesunda Elimförsamling,
Lövåsens Smyrnaförsamling, Taborförsamlingen
i Gävle och Mårtsbo Sionförsamling. Materialet
omfattar 165 volymer. Missionärerna Elisabet och
Fredrik Karlströms dagböcker från Kinaåren 1936
– 1946 har också ordnats.
Landshövding Barbro Holmberg besökte arkivet under
året. Foto: Barbro Sollbe

Från Ovanåkers kommun har arkiven Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen (1979 – 2005)
samt Aktionsgruppen Rädda Voxnadalen (1978 –
2002), som även innehåller handlingar från riksnätverket Avfallskedjan, genom förtecknande blivit
möjliga att studera. Sist ska även uppordnandet
av Iranska föreningens arkiv lyftas fram.

är en ökning med 331 poster. Arkivbildarregistret
som dokumenterar föreningar/gårds- och byarkiv
samt personarkiv, såväl upphörda som levande,
innehöll i december information om 16 745 organisationer.

Övriga samlingar och databaser
Ordnande och registrerande av arkivmaterial som
fanor, fotografier, affischer samt uppbyggandet av
biblioteket fortskrider kontinuerligt. Att bygga databaser är en viktig del i arkivets arbete för att tillgängliggöra arkiven för besökare och minska slitaget på känsligt material.

Forskare och studiebesök
Arkivet har besökts av 192 forskare vid 201 tillfällen. 1 070 volymer har tagits fram till forskarsalen.
Fjärrlånestatistiken uppvisar 18 utlånade volymer.
Totalt har arkivet besökts av 1 080 personer, vilket
är en minskning med 411 personer (27%) mot föregående år. Förklaringen ligger i lärarskifte på
Högskolan och uteblivna informationsmöten. I samband med föredrag, kurser och liknande har ytterligare 175 personer informerats om Arkiv Gävleborg.

Affischsamlingen har utökats med 46 separata verk
och innehåller nu 2 570 affischer. Biblioteket har
vuxit med 178 nya titlar och basen uppvisar 10 250
poster (böcker, artiklar och tidskrifter).
Bildregistret har utökats med 86 nya fotografier.
Databasen omfattar 19 347 fotografier varav 19 084
är scannade. Under året har resterande arbete beträffande fotosamlingen utförts. Album och storfoton har nu införlivats på ett bra sätt och är fullt
sökbara.

Vi har sammantaget haft 22 studiebesök från gymnasieskola och vuxengymnasiet, varav 7 varit arkivlektioner. Det totala antalet elever uppgick till 350.
Fyra seminarier var förlagda till Polhemsskolan och
engagerade 80 elever. En ökad efterfrågan på
arkivets temavisningar har noterats. I övrigt har inriktningen varit mot arkivkunskap och källkritik.

Företagsregistret har information om 1 518 olika
företag och deras eventuellt bevarade arkiv, vilket

Bland större verk som producerats under året kan
nämnas: Erik Alfred Hedin – Stadsarkitekten som
5

1/2009
byggde hela stan, av Lars Lindh och Birgitta Lundblad, Festligt – pappfest – blomfest – cityfest av
Stig Gavlén, Engeltofta, från grosshandlarepok till
nutid, av Birgitta Lundblad, BK Falken 1928 – 2008
– Historien om en framgångsrik 80-åring. Vi har
även bidragit med material till boken Den moderata bilden av Johan Westrin.

dare av Folkrörelsernas Arkivförbund, publiceras
på www.folkirorelse.se under våren.
Inventeringsprojekt
Åren 1983 och 1984 genomfördes arkivinventering
i Hofors resp Ockelbo kommun. En uppföljning av
detta arbete har varit aktuell 2008. Arbetet resulterade i 11 leveranser.

Barbro Eriksson har ingått i redaktionen för Folkrörelsernas arkivförbunds 40-årsskrift Titta vad vi
har – Nedslag i de enskilda arkiven. I skriften ingår
artiklarna Från muntrationsmatcher till seriespel av
Jonas Liw och E A Hedin – skaparen av Gävles
frikyrkor av Birgitta Lundblad.

Arkivens dag Ridån går opp
Lördagen den 8 november bjöds besökarna både
på historisk teater och på levande sådan. Gävles
amatörteaterhistoria exemplifierades med utställningar om Vid Virta bro, Godtemplarträdgården,
Studio Variant, Gävle lyriska och Arbetarteatern
Pegasus. Pegasus framförde scener ur, den
premiäraktuella föreställningen, Woyzeck. Lokalhistorikern Stig Gavlén berättade om de färgstarka
blomfesterna på Furuvik och den revykunnige Lars
Sigvard berättade om sitt rika teaterliv. Arrangemanget som fick mycket god mediabevakning
lockade ca 200 personer.

Hemsida och medlemsblad
Arkivets medlemsblad ArkivXet har utkommit med
3 nummer. Verksamhetsberättelsen utgjorde det
första numret. Nummer två var ett så kallat blandnummer med artiklar från olika områden bl a
Augustana Collage och Ljusdalsinventeringen och
slutligen nummer tre som var ett temanummer och
ägnades åt Hushållningssällskapet. Redaktionen
består av Lisa Engström, Barbro Eriksson, Agnetha
Nellfors och Barbro Sollbe.
Hemsidan (www.arkivgavleborg.se) har försetts
med aktuell information och Dokument i fokus har
utökats med tre nya dokument. Med glädje kan vi
konstatera att allt fler besökare börjar använda databasen över arkivbildare, där information ges om
vilka arkiv som förvaras på Arkiv Gävleborg. Antalet besökare på hemsidan har uppgått till 2 052.
Arkivpedagogiskt projekt – Folk i rörelse
Under 2008 fick Arkiv Gävleborg i uppdrag att ta
fram ett digitalt, nationellt läromedel inom ramarna
för det nationella uppdraget i arkivpedagogik. Önskemålet var en hemsida riktad till gymnasieskolan
som tillgängliggör arkivmaterial från föreningsarkiven på temat folkrörelser och demokratins framväxt. Lisa Engström har arbetat med projektet som
kom att heta ”Folk i rörelse” under sju månader
2008.
Arbetet har inneburit att bestämma läromedlets inriktning och begränsningar, välja ut och testa arkivmaterial, skriva texter och utforma hemsidans
funktion. Det har inneburit ett omfattande samarbete med lärare, en styrgrupp med representanter
bl a från lärarhögskolan och andra arkiv, omkring
20 arkivinstitutioner runt om i Sverige och inte minst
100 elever och deras lärare på Polhemskolan i
Gävle som fungerat som testpanel. Projektet är avslutat och hemsidan, som kommer att drivas vi-

Minnesstunden vid Olov Danielssons gravsten ägde
rum den 30 maj 2008. Foto: Lars Wigert

Olof Danielssons gravvård
O Danielsson (1855 – 1910), mannen som organiserade flertalet av arbetarrörelsens pionjärföreningar i Gävle och som i samband med svår6

1/2009
lösta strejksituationer visade prov på diplomatiska
talanger utöver det vanliga. Längs Norrlandskustens såg- och brädgårdar startade han avdelning efter avdelning för att slutligen organisera hela
Såg- och brädgårdsarbetareförbundet.

ett erkännande och en kvalitetsmärkning på vårt
arbete. För att kunna fortsätta med den angelägna
uppgiften krävs medel för att kunna inrätta en fast
pedagogtjänst. Inom ramen för den ordinarie verksamheten har det visat sig allt svårare att finna utrymme.

Under året tog Arkiv Gävleborg initiativet till att hedra hans minne genom att fräscha upp den gigantiska gravstenen. Bidrog med medel gjorde, förutom arkivet, AB Arbetarbladet, Arbetarbladet intressenter, Gävle arbetarkommun, Folkets hus lokalförening i Gävle, Konsumentföreningen Gävle samt
privatpersonerna Göran Severin och Sven-Eric
Lundahl. Fackföreningskämpen Lennart Wiberg
startade en privat insamling där medlen senare
överlämnades som gåva till arkivet.

Bemanningen är underdimensionerad och har,
under senare år, reducerats med en och en halv
tjänst, vilket motsvarar en fjärdedel av hela styrkan. En försiktig ekonomisk politik har medfört att
vi avvaktat med att återbesätta dessa tjänster och
istället valt projektanställningar. Dagens arbetsbelastningen gör det önskvärt med en mer stabil
personalbemanning och ansträngningar kommer
att göras för att finna en fastare lösning.

Avslutningsord
Accessprojektet som finansierats med medel från
Kulturrådet har medfört ett tillskott av medlemmar.
Även under förra året anslöts organisationer som
kontaktats under projekttiden. Hela 58 medlemskap, motsvarande 60 % av det totala nyförvärvet
under de tre senaste åren har sitt ursprung i arbetet. Detta ger en tydlig signal om de positiva effekterna av att verka aktivt ute i länet, att ständigt propagera bland föreningar och företag. Värvningskampanjer bland företagen har ännu inte slagit så
väl ut men arbetet kommer att fortgå oförtrutet och
nya vägar sökas. Arkivets uppgift är att synas i såväl
Hälsingland som Gästrikland.

De statliga bidragen dvs de som förmedlas via
Riksarkivet utgör endast 11% av arkivets totala budget för 2008 och någon uppräkning har inte ägt rum
på många år. Enligt staten räknas arkiven in bland
de s k kulturarvsinstitutionerna men medel saknas
för att tillfullo uppfylla de krav som följer med detta.
Stödet till arkiven måste stärkas och skapa säkrare förutsättningar för den kulturarvsgärning som
bedrivs runt om i landet.
Arbetet med att säkra ekonomin för kommande år
måste fortsätta oförtrutet. Stöd för verksamheten
erhålls från Landstinget Gävleborg, länets kommuner, Riksarkivets enskilda nämnd, AMV och medlemsorganisationerna. Tack alla ni som möjliggör
Arkiv Gävleborgs gärning!

Arkivpedagogiken är ett område som Arkiv Gävleborg värnat om allt sedan bildandet och vi ses som
ett av de ledande arkiven på arenan. Under 2008
har vi engagerats i det nationella uppdrag som Utbildnings- och kulturdepartementet tilldelat Skånes
arkivförbund (2006 – 2008). Det framtagna digitala
läromedlet ska fungera som en nationell resurs för
förenings- och folkrörelsearkiven. Detta ser vi som

Slutligen vill styrelsen rikta ett tack till arkivets personalgrupp för yrkeskunnande, engagemang och
goda resultat.
Gävle i mars 2009
Styrelsen/ Barbro Eriksson

Verksamhetsplan för 2009
– Fortsätta arbetet med arkivets ekonomisering
– Fortsätta förankringsarbetet hos allmänhet, skolor och beslutsfattare
– Verka för en personalförstärkning
– Prioritera ordnings- och förteckningsarbetet
– Genomföra en uppföljning av den under 1985/86 utförda Nordanstigsinventeringen
– Genomföra en inventering av Pingstkyrkans arkivsituation i länet
– Verka för en ökning av medlemskåren till 580
– Publicera 3 nummer av medlemstidningen arkivXet
– Projekt/Dagstidningen som historisk källa – att köpa in mikrofilmade dagstidningar från
Hälsingland
– Genomföra Arkivens dag 2009
7
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Resultaträkning
Intäkter
Statsbidrag
Landstingsbidrag
Bidrag AMV
Bidrag Gävle kommun
Bidrag övriga kommuner
Statsbidrag/näringsliv
Medlemsavgifter
Reserv medel 2007
Projekt/Inventering
Projekt/Dagstidningar
Projekt/ Nationellt uppdrag
Räntor
Övriga intäkter
Summa:
Kostnader
Löner egen stat
Löner AMV
Arbetsgivaravgifter
Pensionskostnader
Personalvård
Lokalhyra
Övriga lokalkostnader
Inventarier
Arkivmaterial
Kontorsmaterial
Litteratur
Service och underhåll
Telefon
Porto
Hotell och resekostn
Kurser
Internetavgifter
Information och möten
Försäkringar
Konsultarvode
Projekt/Inventering
Projekt/Dagstidningar
Övriga kostnader
Avskrivningar
Reserverade medel
Förlust avyttrade fonder
Räntekostnader
Ränteintäkter
Utdelning fonder
Årets resultat
Summa:

Budget 2008
280 000
1 688 000
460 000
310 000
185 000
141 000
355 000
129 000
40 000
230 000
225 000
80 000
4 123 000
1 265 000
385 000
585 000
165 000
30 000
1 056 000
50 000
50 000
25 000
30 000
15 000
45 000
15 000
25 000
20 000
20 000
12 000
45 000
4 000
11 000
40 000
230 000

4 123 000

8

Bokslut 2008
279 909,08
1 688 000,00
305 940,00
310 000,00
174 797,00
141 034,16
359 890,00

Budget 2009
283 000
1 800 000
325 000
310 000
175 000
139 400
360 000

40 000,00

40 000
200 000

279 319,00
109 668,09
154 418,00
3 842 975,33
1 255 598,00
377 687,00
566 070,00
123 248,00
22 956,20
1 055 920,00
36 566,00
36 563,00
21 709,80
27 035,50
15 139,00
38 463,00
16 297,00
26 761,00
34 379,00
6 343,00
7 601,00
60 098,25
3 137,00
8 288,00
395,51
1 100,00
72 600,00
31 282,49
1 167,00
-230,00
-1 679,25
-1 520,17
3 842 975,33

80 000
3 712 400
1 050 000
400 000
500 000
145 000
30 000
1 075 000
55 000
50 000
25 000
30 000
15 000
45 000
15 000
25 000
20 000
20 000
12 000
45 000
4 000
11 000
40 000
200 000

3 812 000
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Balansräkning
Tillgångar
Kassa
Swedbank
Plusgiro
Kundfordringar
Interimsfordringar
Aktier, fonder och andelar
Summa:
Skulder
Leverantörskulder
Interimsskulder
Upplupna arbetsgivaravg
Upplupen löneskatt på pensioner
Personalens källskatt
Reservation Projekt/ Inventeringar
Reservation Projekt/Dagstidningar
Reservation medlemsgåvor
Reservation Kommunala medel
Pensionsfond
Inventariefond
Trygghetfond
Eget kapital
Årets resultat
Summa:

Ing balans
807,00
1 990 915,12
1 270,00
288 654,00
134 265,19
2 415 911,31

20 414,00
3 500,00
104 052,00
62 248,00
37 728,00
165 460,00
150 000,00
72 060,00
12 000,00
231 965,00
590 533,15
768 510,07
194 931,31
2 509,78
2 415 911,31

Utg balans
2 289 269,70
604,49
3 120,00
25 843,00
104 661,95
2 423 499,14

15 952,00
2 500,00
110 082,00
36 098,00
205 460,00
150 000,00
74 660,00
243 783,00
620 533,15
768 510,07
197 441,09
-1 520,17
2 423 499,14

2008-12-31 fastställdes anskaffningsvärdet för arkivets innehav av aktiefonder till 104 661 kr.
Revisionsberättelse
Till årsmötet för Arkiv Gävleborg
Org nr 885000-7785
Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Arkiv Gävleborg för år 2008. Det är
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen
för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i arkivet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med arkivets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden
nedan.
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med god revisionssed i Sverige och ger därmed en rättvisande bild av arkivets
resultat och ställning.
Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med arkivets stadgar.
Gävle den 4 februari 2009
Eric Thollin
Bengt-Åke Gustafsson

Hans-Olof Olsson
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Medlemsutvecklingen 1999 - 2008

Diagram 1. Diagrammet visar antalet nytillkomna och avförda medlemmar under åren 1999 2008. Det totala antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 569.

Besöksutvecklingen 1999 – 2008

Diagram2. Diagrammet visar antalet besökare mellan åren 1999 – 2008. Året 1999 gjordes
kraftiga publika satsningar genom Arkivens dag-aktiviteter. 2005 hade arkivet begränsat öppethållande under januari och februari, orsaken var flyttningsaktiviteter. 2005 – 2008 redovisas
siffror för besökande på Arkiv Gävleborg samt uppsökande verksamhets besöksantal.
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Arkivtillväxten 1999 – 2008

Diagram 3.Diagrammet visar antalet ordnade och förtecknade arkiv vid 2008 års slut. 2008
tillkom 112 nya arkiv och kompletteringar/revideringar gjordes till 111 arkiv. Det totala antalet arkiv
uppgick vid årsskiftet till 5121.

Volymökning 1999 – 2008

Diagram 4. Diagrammet visar ökningen av antalet ordnade volymer (arkivkartonger, inbundna
band) under perioden 1999 - 2008. Tillskottet 2008 uppgick till 934 volymer.
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Ordnade arkiv 1999 – 2008

Diagram 5. Diagrammet visar antalet nya arkiv som ordnats och antalet äldre arkiv som kompletterats eller reviderats. År 2000 var första tillfället då antalet kompletteringar översteg antalet
nya arkiv och fr o med 2007 noteras även statistik på reviderade arkiv.

Arkiv efter kommuntillhörighet

Diagram 6. Diagrammet visar fördelningen av arkiv efter kommuntillhörighet samt årets ökning.
Kommuner med vit markering är inventerade.

arkiv gävleborg
Södra Fältskärsgatan 10, 802 80 Gävle, tel 026 - 10 88 70, fax 026 - 10 65 61
e-post: arkivet@arkivgavleborg.se
Hemsida: www.arkivgavleborg.se
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