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Arkivets styrelse
Arbetsutskott
Ordförande Mats Åstrand, Socialdemokraterna
Gävleborg
Vice ordförande Göran Severin, Gästrike-Hälsinge
hembygdsförbund
Kassör Lars Wickström, Hofors allmänna
idrottsförening

Övriga
Sigvard Bodin, Studieförbundet vuxenskolan,
Söderhamn
Anna Jonsson, ABF Ockelbo
Kerstin Moberg, LO-facken Gävleborg
Barbro Sollbe, Folkpartiet liberalerna, Gävleborg
Karin Wiebe, Moderaterna Gävleborg
Marianne Ekblom (s), Landstinget Gävleborg

Ersättare
Håkan Attius, Högskolan i Gävle
Ingela Bergh, Föreningssparbanken,  Gävle
Börje Edoff, IOGT-NTO distriktet Gävleborg

Elisabeth Eriksson, Gästrike-Hälsinge
hembygdsförbund
Kjell Lundberg, Hälsinglands Idrottsförbund
Mats Löwenstein, Bollnäs kommun
Mats Skoglund, Gästriklands Skidförbund
Robert Sten, Sandvikens arbetarekommun
Lars Nylander (c), Landstinget Gävleborg

Revisorer
Nils-Erik Nordkvist, LO-facken Gävleborg
Erik Thollin, Hemvärnet, Gävle
Sigvard Karlsson, Landstinget Gävleborg

Ersättare
Bengt-Åke Gustafsson, Gävle arbetarekommun
Mikael Rusthoi, SEKO Trafik, Gävleborg
Hans-Olof Olsson, Landstinget Gävleborg

Valberedning
Bengt Valdemarsson, Gävle
Ingvar Hedling, Gävle
Jan Hovdebo, Gävle

Vår ordförande har ordet!

Ja, så är vi då vid slutet av mitt första år som ord-
förande för arkivet. Det har av flera skäl varit ett
intressant år såväl för oss i styrelsen som för våra
anställda.

Vi har nu levt med nytt namn sedan senaste
årsmötet och det börjar väl så smått växa in i folks
medvetande vad man menar när man talar om
Arkiv Gävleborg.
Men fortfarande får jag förklara mej och nämna
det gamla namnet och då vet ju alla vad man
menar. Det visar på två saker, dels att det inte är
så lätt att få genomslag på förändringar och dels
att vi i grunden är mycket välkända och inarbetade
i människors medvetande.

Jag vågar påstå att vi har ett mycket gott och
grundmurat anseende och att verksamheten
betraktas som högt kvalificerad och fyllande en
viktig funktion för vårt län.

Detta bevisades också i hanteringen av årets
andra stora fråga, nämligen rörande nya lokaler.

Vi har ju ägnat mycken kraft åt att få utveckla
verksamheten för framtiden bl a genom att få

bättre anpassade lokaler. När vi så äntligen stod i
slutänden av den processen med goda möjligheter
till bra och långsiktiga lösningar fick vi oroande
signaler om landstingets bidrag till föreningar och
organisationer. Det talades om generella nedskär-
ningar för alla.

Vi fick då tillfälle att framföra våra synpunkter till
landstingsledningen och beskriva vilka konse-
kvenser vi såg på kort och lång sikt av reducerade
bidrag.
Till vår glädje fick vi garantier om att vi kan räkna
med oförändrade bidrag, vilket ger oss möjlighet
att gå vidare med våra utvecklingsplaner.

För styrelsen kan jag
bara uttrycka min
tillfredsställelse och
glädje över att vi nu
får förutsättningar
att arbeta framåt
med att göra arkivet
alltmer tillgängligt
och att utgöra en allt
viktigare del av våra
invånares historia.

Mats Åstrand
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Möten
Årsmöte hölls den 28 april i Föreningssparbanken
i Gävle, 50 medlemsorganisationer var represen-
terade och totalt deltog ett 90-tal personer i mötet.
Arkivet bytte namn till Arkiv Gävleborg och verk-
samheten breddades till att omfatta hela den en-
skilda sektorn dvs förenings-, företags-, person-,
gårds- och byarkiv. Cecilia Wejryd presenterade
sin doktorsavhandling, Läsarna som brände
böcker – Erik Jansson och erikjansarna i 1840-
talets Sverige.

Styrelsen har haft fyra möten: 11 mars i Gävle, 3
juni i Gävle, 9 september i Hofors och 18 novem-
ber i Gävle.

Stadgegruppen träffades den 16 januari.

Minnesord
Under året har en mycket omtyckt och engagerad
styrelseledamot avlidit, Lorentz Höjer. Lorentz re-
presenterade Föreningssparbanken och var leda-
mot i styrelsen 1993 – 2000. Saknaden efter ho-
nom är stor!

Organisation
Arkivet är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund,
Svenska Arkivsamfundet, Arbetarnas Kulturhisto-
riska Sällskap, Svensk idrottshistorisk förening,
Föreningen för folkbildningsforskning, Näringsli-
vets Arkivråd, Gästriklands kulturhistoriska fören-
ing, Svenska Industriminnesföreningen och För-
eningen Bergslagsarkiv. Barbro Eriksson är med-
lem i Föreningen Sveriges Länsarkivarier.

Medlemmar
Vid årsskiftet uppgick medlemsantalet till 485. Arki-
vet har fått 16 nya medlemmar. Gävleborgsarki-
vet har flest medlemmar i landet. Genom organi-
satoriska förändringar har 11 medlemskap avslu-
tats.

Nya medlemmar
AB Arbetarbladet, Gävle
Bollnäs missionsförsamling
Gävle lottakår
Gävleborgs dövas länsförening
Hamrångefjärdens idrottsklubb
Hanebo missionsförsamling
Hälsinglands distrikt av svenska ungdomsringen
för bygdekultur
Hälsinglands gymnastikförbund
Kalvsnäs och Krattens byalag
Kalvsnäs vattenförening
Karin Gille-Wiebe

Lövåsens missionsförsamling
PRO Brynäs
Segersta missionsförsamling
SPF Tre lågor, Valbo
Synskadades riksförbund, Hudiksvall-Nordanstig

Avförda medlemmar
Alfta socialdemokratiska förening
Bergviks socialdemokratiska förening
Bleck- och plåtslagareförbundet avd 7, Gävle
Bollnäs FBU
Fagersta-Horndals dansförening
Gnarps socialdemokratiska kvinnoklubb
IOGT-NTO lokalföreningen 3978, Strandklippan,
Hamrångefjärden
Strömsbroamatörerna, Gävle
Svetstekniska föreningen, Gävle
Sölve Wängefors, Borlänge
Åmot, Jädraås, Ockelbo och Lingbo innebandy-
klubb

Personal
Ordinarie anställningar
Gun-Britt Aaltonen, arkivassistent 75 %,
1990-10-01 –
Stig Agnholm, arkivassistent 100%,
2003-05-01 –
Lisa Engström, arkivarie, 100 %,
2001-04-01 –
Barbro Eriksson, arkivchef 100 %,
1978-07-01 –
Jan Fagerberg, arkivarie 100%,
2003-01-07 – 06-30
Agnetha Nellfors, assistent 100 %,
1981-04-01 –

Övrig personal
Katarina Nordin, arkivarie 100 %,
2003-05-03 –
(projektanställd)
Frida Edman, praktikant
2003-04-09 – 04-25

Den fasta bemanningen har utökats med en hel-
tidsanställd arkivarie. Den totala personalstyrkan
omfattar nu 5,75 årsverken. Värdet av kunnig och
engagerad personal kan inte nog understrykas.

Frida Edman, student från arkivutbildningen vid
Karlstads universitet, har praktiserat på arkivet.

Verksamhetsmål och individuella måldokument har
sedan 1994 styrt arbetet vid arkivet. Utvecklings-
och planeringssamtal samt uppföljningssamtal har
hållits med samtliga i personalgruppen.
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Den 16 juni gjorde hela personalgruppen en stu-
dieresa till Bjuråker/Furuberg och den 18 augusti
besöktes företaget Holmen Skog, region Iggesund
(f d Iggesunds bruk).

Ekonomi
Arkivet finansieras till stor del av Gävleborgs läns
landsting. 2003 års anslag uppgick till 1 597 000
kr, vilket är en välbehövlig och efterlängtad för-
stärkning med 50% mot föregående års anslag.

Staten är en annan viktig bidragsgivare. Sedan
1999 utgörs det statliga stödet till folkrörelsearkiven
av ett allmänt verksamhetsbidrag mot att tidigare
ha varit knutet till chefslönen. De första åren efter
förändringen har bidraget successivt höjts men har
åter stagnerat. Staten svarar även för tre lönebi-
dragstjänster, bidragen har utgått med 80-90% av
lönekostnaderna uppgående till maximum 13 700
kronor.

Länets kommuner svarar för cirka 12 % av den
årliga budgeten.

Den insats som arkivets egna medlemsorganisationer
står för, i form av medlems- och hyllmeteravgifter,
är helt avgörande för föreningens ställning och en
av grundpelarna i verksamheten. Med värme och
stolthet kan vi konstatera att vi verkar i ett län där
föreningslivet visar stort deltagande och ansvar i
bevarandefrågorna.

Arkivets medel i Roburs likviditetsfond, vilka 2002-
12-31 uppgick till 48 568,58 kr har placerats om
till Exportfonden och Sverigefonden. Vid årsskif-
tet uppgick behållningen till 58 849,81 kr.

För detaljer i ekonomin hänvisas till övriga ekono-
miska redovisningar i denna verksamhetsberät-
telse.

Årets bokslut uppvisar ett mindre överskott på
4 089,90 kr.

Den del av budgeten som utgörs av s k fasta bi-
drag, d v s medel från stat, landsting och kommu-
ner, har procentuellt ökat mot föregående år och
utgjordes 2003 av 71 %. Den procentuella ande-
len övriga medel har reducerats i år och hamnar
nu på 29 %. De senaste årens informationskam-
panj, riktad till länets politiker, där målet varit bättre
kännedom om arkivet samt ökade ekonomiska
anslag, har nu givit frukt och arkivets personal-
styrka har äntligen kunnat förstärkas med en arki-
varie.

Lokalfrågan
När verksamheten 1991 flyttade över till stadsde-
len Brynäs sågs detta som en tillfällig lösning på
ca tio år. Redan år 1999 aktualiserade styrelsen
behovet av större lokaler. Stora förväntningar knöts
till det gamla länsfängelset men trots landshövding-
ens engagemang i arkivfrågan kom byggnaden
att gå oss ur händerna. Allt sedan dess har jakten
på nya lokaler pågått. Under arbetets gång har
dialoger förts med landstingets respektive Gävle
kommuns politiker för att lokalfrågan skall kunna
lösas i bästa samförstånd. En överenskommelse
har träffats med landstinget som innebär att vi får
disponera 400 hyllmeter i de nya arkivlokalerna,
belägna på sjukhusområdet, till en årlig kostnad
av 35 000 kr.

Arbetet med att finna nya lokaler har pågått hela
året. Kontraktet på de nuvarande lokalerna har för-
längts till 2004-12-31. Fastighetsmarknaden har
undersökts minutiöst och två alternativ kvarstår.
Frågan har högsta prioritet.

Leveranser och ordnings- och
förteckningsarbetet
Under 2003 har 117 leveranser omfattande 130
hyllmeter kommit in till arkivet. Volymmässigt är
detta en ökning med 100 % mot föregående år.
Bland de mer utrymmeskrävande leveranserna
kan nämnas AB Arbetarbladet om 25 hyllmeter,
Centerpartiet Gävleborg 16 hyllmeter, ABF-distrik-
tet Gävleborg och Bollnäs missionsförsamling 11
hyllmeter.

Geografiskt fördelar sig årets leveranser enligt
följande: Gävle kommun 30 %, Söderhamns kom-
mun 13 %, distriktsorganisationer 15 % och reste-
rande kommuner 42 %.

Den organisationsmässiga fördelningen visar på
följande procentsatser. Den fackliga rörelsen do-
minerar med 28 %, därefter följer gruppen övriga,
där företagsarkiven ingår, uppgående till 17 % och
den politiska rörelsens leveranser som uppgår till
17 %.

Om man ser till fördelningen mellan verksamma
kontra upphörda föreningar uppgick denna till 50
– 50.

Bland årets leveranser kan nämnas AB Arbetar-
bladet (1902 - ), Hudiksvalls guldsmedsaffär (1937
-2003), Kristdemokraterna Gävleborg (1982 - ),
Kristdemokraterna Gävle (1965 - ), Missionsför-
samlingarna i Bollnäs, Ilsbo, Hanebo, Lövåsen,
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Rengsjö, Segersta, Stocka och Strömsbruk. Näm-
nas bör även Träindustriarbetareförbundet avd 30,
sydöstra Hälsingland, sektion Ala (1907- 1990) och
Ala arbetares diskussionsklubb (1905 – 1910).

I samband med att antalet forskare ökat har det
uppdagats att ett par forskningsfrekventa arkiv
varit i behov av revidering. Under året har 25 sjuk-
och begravningskassor hemmahörande i Gävle
ordnats. Materialet som spänner över åren 1875
– 1957 ger många forskningsmässigt  intressanta
frågeställningar.

Under året har hyresgäströrelsens arkiv komplet-
terats. Arkivet förvarar material från länets samt-
liga aktiva hyresgästföreningar samt distrikts-
organisationen. Materialet ger en inblick i rörel-
sens historia från 40-talet, med krav på förbättrad
boendestandard och kommunalt bostadsbyg-
gande, till senare tiders arbete med boinflytande
och fritidsgårdar.

58 nya arkiv har förtecknats och kompletteringar/
revideringar har gjorts till 104 arkiv. Vid årets slut
uppgick antalet ordnade volymer till 28 105, vilket
innebär en ökning med 405 mot föregående års.
Det totala arkivbeståndet uppgick till 4 588 arkiv.

Fanor och standar
Samlingen omfattar 492 fanor och standar. Sam-
lingen har kompletterats med 12 nya samlings-
tecken. Geografiskt dominerar Gävle kommun
som svarar för 40 % av materialet. Söderhamns
kommun svarar för 12 % och resterande 48 % ut-
görs av övriga kommuner och distrikt.

Bildsamlingen
Vid utgången av 2003 uppgick antalet registrerade
fotografier till 18 441, vilket är ett tillskott med 151
mot föregående år. En revidering av bildregistret
har påbörjats under året och ca 1 800 idrottsbilder
har bearbetats. Arbetet kommer att fortsätta un-
der kommande år.

Referensbiblioteket
Antalet registrerade poster uppgår till 8 852, vilket
är 134 fler än året dessförinnan.

Övriga databaser
Bollnäsbandyns kulturförening, Föreningen för
sjukvårdens framtid i södra Hälsingland, Hedbergs
församling i Kåsjö och Ölprovarföreningen Humle
och Dumle i Söderhamn är samtliga exempel på
föreningar som under året matats in i Förenings-
registret. Registret som omfattar såväl verksamma

som upphörda föreningar innehåller idag informa-
tion om 15 503 sammanslutningar.

I arkivförteckningsregistret fanns vid årsskiftet 39 518
poster.

Affischregistret omfattar 2 305 affischer, vilka tids-
mässigt spänner över perioden 1893 – 2002.  I
samlingen ingår 172 affischer från Sandviken, från
Hudiksvall 142, från Bollnäs 133, 84 från Ljusdal
osv.

Forskare och forskarstatistik
173 forskare har registrerats. 734 volymer har vid
243 tillfällen tagits fram till forskarsalen/bibliote-
ket. De externa lånen har uppgått till 14. Totalt har
arkivet besökts av 960 personer.

Hemsida – www.arkivgavleborg.se
En fullständig omarbetning av arkivets tidigare
hemsida har genomförts. En öppen kanal mellan
arkivet och intresserade, var de än befinner sig i
världen och vad klockan än är slagen.
Förutom grundfakta om verksamheten kommer
hemsidan, under rubrik Dokument i fokus, att pre-
sentera intressanta forskningsuppslag baserade
på god arkivtillgång. Rubriken Sök arkiv gör det
möjligt att söka information om vilka arkiv som finns
tillgängliga och vilken årsomfattning som är aktu-
ell. Ett förnämligt redskap för alla forskare! Aktu-
ellt lämnar information om pågående aktiviteter.

Medlemsbladet arkivXet
1993 kom första numret av arkivets medlemsblad
ut och då under namn Gammalt och Nytt. Antalet
utgåvor per år har varierat och bladet är nu inne
på sitt elfte år. Redaktionen består av Lisa Eng-
ström, Barbro Eriksson, Agnetha Nellfors och Bar-
bro Sollbe.

I årets första nummer presenterades bl a det fan-
tastiska personarkivet efter Nils Jakob Gille samt
andra intressanta arkivfynd. Stefan Dalins pågå-
ende forskning – Centrala direktiv och lokal prak-
tik inom den svenska arbetarrörelsen 1936 – 1946,
gavs även utrymme. En historik över arkivets 25-
åriga historia berättades i andra numret, där även
projektet Arkivinfo Gävleborg ingick och slutligen
en skildring av damfotbollens tidiga historia i lä-
net. I det tredje numret uppmärksammades den
socialdemokratiska kvinnorörelsen i Gävleborg.
Extranumret gavs ut med anledning av att arkivet
bytt namn till Arkiv Gävleborg samt att stadgarna
reviderats på grund av verksamhetens breddning
mot hela den enskilda sektorn.
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Arkivens dag
Gubbar och qvinns – sport vi minns var temat på
årets Arkivens dag och arrangemanget lockade
ca 160 besökare. Glädjande var den märkbara
föryngringen av besöksgruppen. Det visades lo-
kala idrottsfilmer av äldre årgång. Tjej med boll –
damfotboll 1917 och 1971, Två svenska mäster-
skap på Strömvallen och Propagandalöpningen
Gefle runt var tre utställningar som ställts sam-
man för dagen. Tävling med spänstiga priser
sponsrades av ett flertal lokala föreningar och fö-
retag. Styrelseledamöterna gjorde succé upp-
klädda i kända och mindre kända idrottsdräkter.

Näringslivsarkivinventering
I Utredningen angående länsarkiv i Gävleborgs län
förordade utredare Grete Sohlberg organisations-
formen integrerat länsarkiv i en samlad organisa-
tion och vid arkivets årsmöte i april månad genom-
fördes denna organisationsförändring fullt ut. En
inventerings- och informationskampanj startade i
maj och Katarina Nordin projektanställdes för upp-
giften.  Projektet har finansierats genom Riksarki-
vet, Länsstyrelsen Gävleborg, Landstinget Gävle-
borg, Näringslivsarkivens stödfond, Mellansvenska
handelskammaren och Svenskt näringsliv, region
Gävle. En referensgrupp med representanter för
de regionala organisationerna tillsattes och har
verkat under året. Referensgruppen har samman-
trätt vid tre tillfällen: 12 maj, 10 september och 26
november.

Etapp 1, som beräknas pågå fram till slutet av april
2004, omfattar arbete i kommunerna Ovanåker,
Hudiksvall, Söderhamn och Ockelbo. Vid årsskif-
tet har de tre första kommunerna inventerats. Pres-
sen har uppmärksammat projektet genom hel-
sidesreportage i ett flertal av länets tidningar.

Avslutningsord
Ett historiskt år har gått till ända och positiva be-
slut har säkrat arkivets basverksamhet. Framtids-
tron har återvänt och utvecklingsarbetet är i full
gång.

– Ett utökat landstingsstöd har möjliggjort att
personalgruppen kunnat förstärkas med en arki-
varie.
– Verksamheten har bytt namn, Arkiv Gävleborg,
förorsakat av breddad verksamhet.
– Jubileum – 25 år har passerat sedan arkivet bil-
dades 1978.

Satsningen mot näringslivet har visat sig vara
lyckosam. Under åtta månader har ett intensivt

arbete bedrivits beträffande information och inven-
tering riktad mot länets företagare. Glädjande är
det positiva samarbete som för detta ändamål eta-
blerats med Länsstyrelsen, Landstinget, Mellan-
svenska handelskammaren, Svenskt näringsliv,
Näringslivsarkivens stödfond och Riksarkivet.
Kampanjen beräknas pågå under ytterligare två
år då samtliga länets kommuner planeras vara
avklarade. Förutsättningen för en fortsatt lyckad
utveckling på området är naturligtvis att lokalfrågan
löses under 2004.

Fler och fler forskare besöker arkivet, vilket är ett
resultat av ett flerårigt arbete med att upprätta goda
kontakter med gymnasie- och högskolan med flera
studieinstitutioner. Önskvärt är att mer utrymme
kan avsättas till denna intressanta och uppskat-
tade verksamhetsgren. Det arkivpedagogiska ar-
betet kommer att vidareutvecklas när lokallös-
ningen medger bättre publika utrymmen.

Ekonomiskt stöd till basverksamheten har erhål-
lits av Landstinget Gävleborg, länets samtliga kom-
muner, Riksarkivets enskilda nämnd, medlems-
organisationerna och Arbetsmarknadsverket. Ett
varmt tack riktas till samtliga som på ett eller an-
nat sätt bidragit till finansieringen.

Personalen drar alltid det tyngsta lasset men ge-
nom stort intresse, engagemang och gedigna
kunskaper presteras årligen goda resultat. Styrel-
sen vill avslutningsvis framföra ett varmt tack till
personalgruppen.

Gävle i mars 2003

Styrelsen
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Resultaträkning

Intäkter                            Budget 2003        Bokslut 2003    Budget 2004   Budget 2005
Statsbidrag       224 000    224 409,00      234 000     230 000
Landstingsbidrag    1 617 000 1 597 000,00   1 629 000  1 629 000
Arbetsmarknadsverket       320 000    418 462,00      513 000     576 000
Gävle kommun       250 000    250 000,00      250 000     250 000
Övriga kommuner       200 000    214 087,00      220 000     225 000
Medlemsavgifter       300 000    316 440,00      320 000     325 000
Utrustning       140 000
Näringslivsarkivprojekt       430 000    360 000,00      200 000     200 000
Framtidens kultur       300 000    300 000,00
Räntor         50 000      72 450,67        50 000       50 000
Övriga intäkter      29 695,00
Summa:   3 831 000 3 782 543,00   3 416 000  3 485 000

Kostnader
Löner egen stat    1 140 000    605 895,00      991 000     950 000
Löner AMS       390 000    459 650,00      600 000     600 000
Arbetsgivaravgifter       500 000    310 632,00      550 000     575 000
Pensioner         60 000      58 047,00        80 000       80 000
Personalvård         30 000      21 537,00        30 000       30 000
Lokalhyra       560 000    469 067,00      500 000     715 000
Övriga lokalkostnader       150 000    163 078,00      179 000     200 000
Inventarier       140 000      33 485,00
Arkivvård         20 000        6 763,50        20 000       25 000
Förbrukningsmateriel         25 000      23 382,00        25 000       30 000
Litteratur         15 000        9 500,00        15 000       15 000
Service och underhåll         30 000      35 537,00        40 000       45 000
Telefon         25 000      18 064,00        25 000       25 000
Porto         20 000      27 002,00        30 000       30 000
Resekostnader         17 000      17 004,00        17 000       20 000
Kurser         20 000      12 450,00        20 000       20 000
Internettrafik         10 000        4 500,00        10 000       10 000
Möten och tryck         45 000      89 858,50        80 000       80 000
Försäkringar           4 000        3 025,00          4 000         4 000
Näringslivsarkiv       430 000    265 789,00      200 000     200 000
Arkivinfo Gävleborg       300 000    308 068,00
Avskrivningar        1 200,00
Förändring fonder     -10 281,23
Reserverade medel    845 200,00
Årets resultat        4 089,90
Summa:   3 831 000 3 782 543,00   3 416 000  3 654 000
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Verksamhetsplan 2004

– Verka för en långsiktig lösning av arkivets lokalproblem
– Fortsatt arbete med arkivets ekonomisering
– Prioritering av ordnings- och förteckningsarbetet
– Utveckla det arkivpedagogiska arbetet
– Slutföra etapp 1 av Näringslivsarkivinventeringen och påbörja etapp 2 – omfattande Hofors, Nordanstig och Bollnäs.
–  Ansöka om medel från stiftelsen Framtidens kultur för att i full skala kunna genomföra pilotprojektet
    Arkivinfo Gävleborg  –  arkivinformation i ett län som saknar landsarkiv
– Verka för en ökning av arkivets medlemskår till 500
– Utveckla hemsidan
– Fortsatt revidering av bildregistret
– Starta inventering i Ovanåkers alternativt Ljusdals kommun
– Ge ut tre nummer av arkivXet
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Balansräkning

Tillgångar             Ing balans            Utg balans
Kassa                 2 000,00                 2 000,00
Bank          1 620 715,57          2 070 953,66
Föreningssparbanken                 1 096,08                    468,66
Kundfordringar                 2 062,00                 5 150,00
Interimsfordringar             102 472,00             103 186,00
Aktier, fonder och andelar               48 568,58               58 849,81
Summa:          1 776 914,23          2 240 608,13

Skulder
Leverantörskulder               29 500,00               40 334,00
Interimsskulder               30 553,00               29 147,00
Upplupna arbetsgivaravg               25 693,00               33 724,00
Personalens källskatt                 9 945,00               11 890,00
Reservation inventeringsprojekt             190 000,00             270 000,00
Reservation information               21 565,50               21 565,50
Reservation medlemsgåvor               52 000,00               55 200,00
Pensionsfond             441 475,07             641 475,07
Reservation Framtidsprojekt             576 125,15             976 125,15
Reservation Framtidens kultur             255 000,00
Reservation kommunala medel               12 000,00
Eget kapital             132 250,34             145 057,51
Årets resultat               12 807,17                 4 089,90
Summa:          1 776 914,23          2 240 608,13

2002-12-31 uppgick arkivets medel i Föreningssparbankens Likviditetsfond till 48 568,58 kr
och 2003-12-31 var den sammanlagda behållningen i Exportfonden och Sverigefonden 58 849,81 kr.
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Revisionsberättelse

Till årsmötet för Arkiv Gävleborg
Org nr 885000-7785

Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Arkiv Gävleborg för år 2003. 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 under-
lagen 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 redovisningssed 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 mars 2004

Nils-Erik Nordkvist Eric Thollin Sigvard Karlsson
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Medlemsutvecklingen 1994 - 2003

Diagram 1. Diagrammet visar antalet nytillkomna och avförda medlemmar under åren 1994 -
2003. Det totala antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 485.
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Besöksutvecklingen 1994 – 2003

Diagram 2. Diagrammet visar antalet besökare mellan åren 1990 – 2003. Åren 1998 och 1999
gjordes markanta publika satsningar genom Arkivens dag-aktiviteter. Besökare på externa
aktiviteter (utställningar, informationsträffar m m) ingår ej.
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Arkivtillväxten 1994 – 2003

Diagram 3. Diagrammet visar antalet ordnade och förtecknade arkiv vid 2003 års slut. 2003
ordnades och förtecknades 58 nya och kompletteringar/revideringar gjordes till 104 arkiv. Det
totala antalet arkiv uppgick till 4 588.
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Volymökning 1994 – 2003

Diagram 4. Diagrammet visar ökningen av antalet ordnade volymer (arkivkartonger, inbundna
band) under perioden 1994 - 2003. Tillskottet 2003 uppgick till 405 volymer.
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Kompletteringar
Nya arkiv

Ordnade arkiv 1994 – 2003

Diagram 5. Diagrammet visar antalet nya arkiv som ordnats och antalet äldre arkiv som
kompletterats. År 2000 var första tillfället då antalet kompletteringar översteg antalet nya arkiv.

Arkiv efter kommuntillhörighet

Diagram 6. Diagrammet visar fördelningen av arkiv efter kommuntillhörighet. Kommuner med
ljusare markering är inventerade.
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arkivXet  är en anspråkslös kanal mellan Arkiv Gävleborg och dess medlemmar – en kanal
som förstås kan och ska utnyttjas i båda riktningarna...
Redaktion: Lisa Engström, Barbro Eriksson, Agnetha Nellfors och Barbro Sollbe

arkiv gävleborg

söndagen 25 april 2004

klockan 13.00

Bygdegården Altorp,
Norrala

ÅRSMÖTE

Norrala glasbruks historia
berättas av Sigvard Bodin

Kaffe med dopp

Årsmötesförhandlingar

(Från E4, ta avtagsvägen mot Kungsgården och Trönö,
mot Norrala kyrka, 100 meter efter  kyrkan ligger
bygdegården)


