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Vår ordförande har ordet!

För såväl styrelsen som våra anställda har det
gångna året dominerats av den fråga som i flera
år varit på vår dagordning – behovet av större och
mer ändamålsenliga lokaler. I början av året hade
två genomförbara förslag uppenbarat sig – en ut-
byggnad av de gamla lokalerna eller en flytt till
poståkeriets gamla lokaler på Södra Fältskärs-
gatan i Gävle. På styrelsemötet 18 februari beslu-
tades efter noggrant övervägande att flytta till det
senare alternativet.

I början av november började arkivmaterialet
packas ner. Personalen har alltsedan dess varit
mer än fullt sysselsatta med att packa ner och
packa upp, planera och övervaka att allt skulle
fungera. Både personal och flyttfirma har genom-
fört flytten på ett enastående sätt och det mesta
har fungerat utan problem. Vid årsskiftet var hela
arkivet och kontoret inflyttat och en stor del av
arkivmaterialet var färdigt att användas.

Näringslivsarkivinventeringen har fortsatt under
hela 2004. Under året beviljade Sparbanks-
stiftelsen  300 000 kr till projektets etapp 3, vilket
är glädjande för oss. Denna etapp omfattar reste-
rande kommuner och vi har därmed en helhets-
bild för hela länet.

Glädjande är också att arkivet under året har fort-
satt att få nya medlemmar och vi närmar oss nu
det ”magiska” 500-strecket.

Ett spännande och omvälvande, men också slit-
samt, år är till ända. I och med att lokalfrågan har
lösts befrias arkivet från en stor börda och kan i
stället blicka framåt. De nya, större lokalerna är
en grundförutsättning för att kunna bedriva en se-
riös och långsiktig verksamhet. Samtidigt måste
arbetet med att säkra ekonomin för kommande år
fortsätta oförtrutet.
Mats Åstrand
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Möten
Årsmöte hölls i Norrala bygdegård den 25 april.
26 medlemsorganisationer var representerade och
sammanlagt deltog ett 50-tal personer i mötet som
inleddes med att styrelseledamoten Sigvard Bodin
berättade om Norrala glasbruks historia.

Styrelsen har sammanträtt vid fem tillfällen: 21 ja-
nuari, 18 februari, 8 mars, 28 september samt 2
december. Samtliga möten hölls i arkivets lokaler.

Avtackning
Under året avtackades två verkliga trotjänare, le-
damöterna Nils-Erik Nordqvist (LO-facken Gävle-
borg) och Sigvard Bodin (Vuxenskolan Gävleborg).
Nils-Erik valdes in 1978 och Sigvard 1982.

Medlemmar
Under året har arkivet fått 18 nya medlemmar,
medan 7 medlemskap har avslutats. Därmed hade
arkivet vid årsskiftet 496 medlemmar.

Nya medlemmar
Bjuråkers S-kvinnor
Bomhus hembygdsförening
EFS missionsförening, Gävle
Flugfiskarna, Gävle
Gävle nämndemannaförening
Gävle Stuveri AB
Gymnastikförbundet Gävleborg
Hjärt- och lungsjukas förening, Gävle
IK Sätra, Gävle
IOGT-NTO lf 18 Ljusdal
IOGT-NTO lf 457 Fridhem, Gävle
Norrsundets skytteförening
PRO Faxe, Söderhamn
PRO Gnarp
PRO Iggesund
PROs samorganisation, Gävle
Valbo gymnastikförening
SPF Ankaret, Gävle

Avförda medlemmar
Folkets hus, Los
Gästriklands gymnastikförbund
Hälsinglands gymnastikförbund
IOGT-NTO lf 342 Valbo Framtid
Vallsta socialdemokratiska förening
Studiefrämjandet Norra Hälsingland
Gästriklands volleybollförbund

Medlemskap och representation
Arkivet är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund,
Svenska Arkivsamfundet, Arbetarnas Kulturhisto-
riska Sällskap, Svensk idrottshistorisk förening,

Näringlivsarkivens förening, Näringslivets Arkivråd,
Gästriklands kulturhistoriska förening, Svenska
Industriminnesföreningen och Föreningen Bergs-
lagsarkiv. Barbro Eriksson är medlem i Föreningen
Sveriges Länsarkivarier.

Vid Folkrörelsernas arkivförbunds konferens 13 –
14 oktober deltog Stig Agnholm. Vid Näringslivs-
arkiven förenings årsmöte den 6 maj represente-
rades arkivet av Katarina Nordin som även deltog
i föreningens konferens 29 – 30 september.

Näringslivsarkivens stödfond höll 19 mars möte
på arkivet. I samband med mötet berättade Bar-
bro Eriksson och Katarina Nordin om näringslivs-
arkivinventeringen.

Nätverket för arkivfolk i länet har träffats vid två
tillfällen: 12 maj i Ljusdal och 6 oktober i Söder-
hamn. Lisa Engström och Barbro Eriksson har in-
gått i arbetsgruppen för en länstäckande arkiv-
databas. Lisa Engström har även deltagit vid Arkiv-
pedagogiskt forums möten under året.

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 –
Agnetha Nellfors, assistent 100 %,
1981-04-01 –
Katarina Nordin, arkivarie 100 %,
2004-02-01 –

Övrig personal
Kristin Pettersson, praktikant
2004-02-24 – 03-05

Från februari 2004 är Katarina Nordin heltidsan-
ställd som arkivarie, men har under hela året ar-
betat med näringlivsarkivprojektet. Kristin Petters-
son, student från arkivutbildningen i Uppsala, har
praktiserat på arkivet.

Arbetet styrs sedan 1994 av verksamhetsmål och
individuella måldokument. Utvecklings- och plane-
ringssamtal samt uppföljningssamtal har hållits
med samtliga i personalgruppen.

Personalen har under året gjort ett studiebesök
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på Jernvallen i Sandviken, en studieresa till Nor-
berg samt genomfört en forskardag och studie-
resa till Ljusne.

Ekonomi
Arkivet finansieras till stor del av Gävleborgs läns
landsting. 2004 års anslag uppgick till 1 629 000
kr. Av de i resultaträkningen redovisade  2 029 000
kr utgörs 400 000 kr av för tidigt överfört bidrag
för 2005.

Staten är en annan viktig bidragsgivare. Stödet
består av ett allmänt verksamhetsbidrag samt, från
och med 2004, bidrag för näringslivsarkivverksam-
het. Staten svarar även för tre lönebidragstjänster
och bidragen har utgått med 80 – 90 % av löne-
kostnaderna uppgående till maximum 13 700 kr.
Länets kommuner svarar år 2004 för ca 10 % av
budgeten.

Den insats som arkivets egna medlemsorganisa-
tioner står för, i form av medlems- och hyllmeter-
avgifter, är helt avgörande för föreningens ställ-
ning 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.

Den del av budgeten som utgörs av s k fasta bi-
drag, d v s medel från stat, landsting och kommu-
ner utgjordes 2004 av 63 %. Övriga bidrag dvs
projektmedel och andra tillfälliga medel utgörs av
hela 37 %.

Årets bokslut uppvisar ett mindre överskott på
18 843 kr. För detaljer i ekonomin hänvisas till öv-
riga ekonomiska redovisningar i denna verksam-
hetsberättelse.

Lokalfrågan
Året har dominerats av den fråga som i flera år
krävt sin lösning, nämligen behovet av större och
mer ändamålsenliga lokaler. Vid årets början hade
två genomförbara förslag uppenbarat sig. Vi hade
att välja mellan en utbyggnad av de gamla loka-
lerna eller en flytt till poståkeriets gamla lokaler på
Södra Fältskärsgatan i Gävle.

Samtidigt kom oroande signaler om generella ned-
skärningar av landstingets bidrag till föreningar och
kulturinstitutioner. Vid ett möte med landstings-
ledningen den 13 februari framförde arkivet sina
synpunkter och beskrev vilka konsekvenser ett
reducerat bidrag skulle få i detta känsliga läge.
Glädjande nog garanterade landstingsledningen
ett oförändrat bidrag för år 2005. På styrelsemötet
18 februari beslöts att teckna kontrakt med Klövern
AB för lokalerna i gamla poståkeriet. Flytten var
ett faktum.

Ombyggnationen av arkivlokalen, med bland an-
nat installation av ett helt nytt klimatsystem, på-
gick fram till 31 oktober, medan kontorslokalerna
blev färdiga omkring den 15 december.

Flytten
En stor del av året har gått åt till att planera och
förbereda det stora projekt som arkivflytten har
inneburit. 3 hyllkilometer handlingar, 20 000 foto-
grafier, 2 300 affischer, 10 000 biblioteksböcker
och tidskrifter, 520 fanor och standar skulle byta
hem. Utöver detta skulle alla hyllsystem rivas, flyt-
tas och byggas upp enligt nya ritningar.

Den 1 november gick startskottet och arkivmate-
rialet började packas ner. Personalen har själv till
viss del packat ner och packat upp, men det stora
arbetet har varit planering och övervakning samt
det digra efterarbetet, som kontroll och ommärk-
ning av arkivkartonger och ändringar i förteck-
ningar och register.

Både personal och flyttfirma har genomfört flytten
på ett enastående sätt och det mesta har fungerat
utan problem. Vid årsskiftet var hela arkivet och
kontoret inflyttat, om ej färdigställt, och en stor del
av arkivmaterialet var uppställt, ommärkt och fär-
digt att användas. Den första forskaren kom re-
dan strax före jul.
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Leveranser
Under 2004 har 87 leveranser omfattande sam-
manlagt ca 80 hyllmeter kommit in till arkivet. Detta
är en minskning både i antal leveranser och antal
hyllmeter jämfört med föregående år, vilket har sin
förklaring i att arkivet p g a flytten inte tog emot
leveranser under årets tre sista månader.

Av årets leveranser kom 43 % från organisationer
hemmahörande i Gävle, 11 % från Hudiksvall och
31 % från övriga kommuner. Distriktsorganisation-
er stod för 14 % av leveranserna. Sett till mängd-
en hyllmeter har årets leveranser till ca 20 % be-
stått av företagsarkiv.

Bland årets leveranser kan nämnas Ockelbo Kraft-
aktiebolag, Gävle Stuveri AB, Bosågens AB,
Ockelbo, IOGT-NTO lf 18 Ljusdal och EFS Mis-
sionsförening i Gävle. Ett antal missionsförsam-
lingars arkiv har levererats under året som ett re-
sultat av ett aktivt arbete inriktat på att bevara
missionsförsamlingarnas arkiv.

Ordnings- och förteckningsarbete
Utöver det ordinarie ordnings- och förteckningsar-
betet har arkivet ägnat särskild möda åt idrotts-
förbundens arkiv, vilka används mycket och ofta
är omfångsrika. De cirka 70 arkivbildare som är
idrottsorganisationer på distriktsnivå, ett material
omfattande sammanlagt över 1000 volymer, har
setts över och kompletterats.

Under året har 132 nya arkiv förtecknats och 255
arkiv har kompletterats eller reviderats. Vid årets
slut uppgick antalet ordnade volymer till 28 764,
en ökning med 660 volymer från föregående år.

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

Under året har 35 nya fanor eller standar tillkom-
mit, vilket gör att arkivet nu förvarar 527 samlings-
tecken. Affischsamlingen har utökats med 78 st
och den totala samlingen utgörs vid årskiftet av
2 383 affischer. Biblioteket har vuxit med 743 nya
titlar under året och innehåller nu nästan 9 600
böcker och tidskrifter.

Genomgången av idrottsbilder har fortsatt under
2004, ca 1 950 bilder har tillförts ny information.

Utöver detta har 281 nya fotografier registrerats.
Databasen omfattar 18 722 fotografier.

Föreningregistret som dokumenterar föreningar i
länet, såväl upphörda som levande, innehöll vid
årsskiftet information om 15 759 organisationer.
Arbetet med inventeringen av företagens arkiv i
länet dokumenteras i en ny databas, än så länge
enbart för internt bruk. Vid årskiftet hade registre-
rats information om 509 företag och deras arkiv.

Forskare och studiebesök
Arkivet har besökts av 118 forskare vid 224 tillfäl-
len under året. 699 volymer har tagits fram till
forskarsalen. Totalt har arkivet besökts av 423
personer. Siffrorna är en minskning jämfört med
tidigare år, vilket dels beror på att arkivet varit
stängt under årets sista månader, dels att det pu-
blikdragande arrangemanget Arkivens dag inföll
under den period då arkivet flyttade och ej kunde
genomföras.

Omkring 170 personer från gymnasieskola, hög-
skola, studiecirklar och föreningar har varit på stu-
diebesök på arkivet. Under året har även arkivet
vid 7 tillfällen föreläst om politisk historia på ABFs
fackliga utbildningar i Gävle och Sandviken.

Hemsida och medlemsblad
Arkivets medlemsblad ArkivXet har utkommit med
3 nummer. Verksamhetsberättelsen har ingått som
ett nummer i utgivningen. Årets övriga nummer
har bland annat innehållit en artikel om den pågå-
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har arbetat mot ett konkret mål: Att flytta arkivet till
nya lokaler där verksamheten kan utvecklas.

I och med att lokalfrågan har lösts befrias arkivet
från en stor börda och kan i stället blicka framåt.
De nya, större lokalerna är en grundförutsättning
för att kunna bedriva en seriös verksamhet riktad
mot länets företagsliv och för att kunna fortsätta
växa som föreningsarkiv. Nya möjligheter att ta
emot forskare och studiegrupper gör att det peda-
gogiska arbetet kommer att ta ny fart.

Samtidigt måste arbetet med att säkra ekonomin
för kommande år fortsätta oförtrutet.  Stöd för bas-
verksamheten erhålls från landstinget i Gävleborg,
medlemsorganisationerna, länets samtliga kom-
muner, Riksarkivets enskilda nämnd och AMV. Ett
varmt tack riktas till samtliga som på ett eller an-
nat sätt bidragit till finansieringen.

Slutligen vill styrelsen tacka arkivets personal som
genom stort intresse, engagemang och kunnande
årligen presterar goda resultat. I och med att arki-
vet flyttat har 2004 varit ett speciellt år, som ställt
höga krav på personalgruppen. Ett alldeles sär-
skilt varmt tack förtjänas för detta arbete.

Gävle i mars 2005

Styrelsen

Återvinning, ett gammalt hyllsystem på ny plats!

ende näringslivsarkivinventeringen och texter av
några av vår forskare. Redaktionen består av Lisa
Engström, Barbro Eriksson, Agnetha Nellfors och
Barbro Sollbe.

Hemsidan www.arkivgavleborg.se har utökats med
fler exempel ur våra samlingar och glädjande nog
verkar det som om besökarna börjar hitta och an-
vända arkivbildardatabasen, som visar vilka arkiv
som förvaras på Arkiv Gävleborg.

Näringslivsarkivinventering
Den inventering och informationskampanj riktad
mot företag i länet som påbörjades i maj 2003 har
fortsatt under hela 2004, med undantag för de
månader då arkivet flyttade. Katarina Nordin har
under året avslutat projektets etapp 1, som omfat-
tade Ovanåker, Hudiksvall, Söderhamn och
Ockelbo kommuner, och påbörjat etapp 2. Besök
har gjorts på 25 företag under året och arbetet med
att bygga upp en databas över inventerings-
resultatet har fortsatt. Referensgruppen med re-
presentanter för de regionala organisationerna har
sammanträtt vid tre tillfällen.

Inventeringen har hittills finansierats med medel
från landstinget och länsstyrelsen i Gävleborg,
Mellansvenska handelskammaren, Näringslivsar-
kivens stödfond, Riksarkivet, Gästriklandsfonden
och Svenskt Näringsliv, regionkontor Gävle. Det
är mycket glädjande att se att viljan att stödja pro-
jektet är stor. Vid årets slut beviljade Sparbanks-
stiftelsen nya 300 000 kr till projektets etapp 3.

Avslutningsord
Ett spännande och omvälvande, men också slit-
samt, år är till ända. Arkivets personal och styrelse
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Verksamhetsplan 2005

– Iordningställande av lokalerna å Södra Fältskärsgatan 10, Gävle. Ansöka om medel för hyllinredningar m m
   samt anordna visnings- och informationsträffar
– Fortsatt arbete med arkivets ekonomisering
– Fortsatt prioritering av ordnings- och förteckningsarbetet
– Vidareutveckla arkivets hemsida www.arkivgavleborg.se
– Ansöka om ytterligare medel från Stiftelsen Framtidens kultur för att genomföra en utvidgning av
   pilotprojektet Arkivinfo Gävleborg – arkivinformation i ett län som saknar landsarkiv.
– Slutföra näringslivsarkivinventeringens etapp 2 och påbörja tredje och sista etappen.
– Vidareutveckla den arkivpedagogiska verksamheten
– Verka för en ökning av arkivets medlemskår till 510.
– Genomföra Arkivens dag 2005

Resultaträkning

Intäkter Budget 2004 Bokslut 2004 Budget 2005 Budget 2006
Statsbidrag         234 000     234 227,00         267 000         267 000
Landstingsbidrag      1 629 000  2 029 000,00      1 600 000      1 600 000
Arbetsmarknadsverket         513 000     495 128,00         500 000         500 000
Gävle kommun         250 000     250 000,00         250 000         250 000
Övriga kommuner         220 000     210 245,00         225 000         225 000
Statsbidrag/näringsliv       90 000,00         100 000         100 000
Medlemsavgifter         320 000     318 020,00         325 000         325 000
Näringslivsarkivprojekt         200 000     708 000,00         500 000
Framtidens kultur         500 000
Framtidsprojekt/flytt     607 157,50         800 000
Räntor           50 000       60 023,92           60 000           60 000
Övriga intäkter       41 592,00
Summa:      3 416 000  5 043 393,42      4 627 000      3 827 000

Kostnader
Löner egen stat         991 000     663 176,00         925 000         925 000
Löner AMS         600 000     540 864,00         585 000         585 000
Arbetsgivaravgifter         550 000     357 261,00         500 000         500 000
Pensioner           80 000     102 543,00         110 000         110 000
Personalvård           30 000       11 888,50           30 000           30 000
Lokalhyra         500 000     704 149,00      1 000 000      1 000 000
Övriga lokalkostnader         179 000     157 395,00           50 000           50 000
Framtidsprojekt/flytt     507 157,50         800 000
Inventarier         3 375,00
Arkivvård           20 000         7 444,50           25 000           25 000
Förbrukningsmateriel           25 000       11 588,00           30 000           30 000
Litteratur           15 000         7 639,00           15 000           15 000
Service och underhåll           40 000       48 996,00           45 000           45 000
Telefon           25 000       12 440,00           25 000           25 000
Porto           30 000       18 949,00           30 000           30 000
Resekostnader           17 000       11 733,00           20 000           20 000
Kurser           20 000        3  219,00           20 000           20 000
Internettrafik           10 000       10 721,00           12 000           12 000
Möten och tryck           80 000       32 425,50           31 000           31 000
Försäkringar             4 000         3 025,00             4 000             4 000
Näringslivsarkivprojekt         200 000     367 480,00         500 000
Arkivinfo Gävleborg         500 000
Avskrivningar         1 600,00
Förändring fonder      -10 548,74
Reserverade medel  1 450 000,00
Årets resultat       18 843,66
Summa:      3 416 000  5 043 393,42     4 757 000      3 957 000
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Balansräkning

Tillgångar             Ing balans             Utg balans
Kassa                 2 000,00               12 000,00
Bank          2 070 953,66          3 519 815,50
Föreningssparbanken                    468,66                    186,24
Kundfordringar                 5 150,00               27 488,00
Interimsfordringar             103 186,00                             0
Aktier, fonder och andelar               58 849,81               69 398,55
Summa:          2 240 608,13          3 628 888,29

Skulder
Leverantörskulder               40 334,00             189 883,00
Interimsskulder               29 147,00             314 951,00
Upplupna arbetsgivaravg               33 724,00               35 863,00
Personalens källskatt               11 890,00               12 992,00
Reservation inventerings-projekt             270 000,00             620 000,00
Reservation information               21 565,50               21 565,50
Reservation medlemsgåvor               55 200,00               55 200,00
Pensionsfond             641 475,07             641 475,07
Reservation Framtidsprojekt             976 125,15          1 168 967,65
Reservation Framtidens kultur
Reservation landsting/kommun                          12 000,00             400 000,00
Eget kapital             145 057,51             149 147,41
Årets resultat                 4 089,90               18 843,66
Summa:          2 240 608,13          3 628 888,29

2003-12-31 uppgick arkivets medel i Exportfonden och Sverigefonden till 58 849,81 kr
och 2004-12-31 var den sammanlagda behållningen i Exportfonden och Sverigefonden 69 398,55 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 2004. Det är styrelsen
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvalt-
ningen 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 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 10 februari 2005

Eric Thollin Bengt-Åke Gustafsson Sigvard Karlsson
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Diagram 1. Diagrammet visar antalet nytillkomna och avförda medlemmar under åren 1995 -
2004. Det totala antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 496.

Medlemsutvecklingen 1995 - 2004
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Besöksutvecklingen 1995 – 2004

Diagram 2. Diagrammet visar antalet besökare mellan åren 1995 – 2004. Åren 1998 och 1999
gjordes markanta publika satsningar genom Arkivens dag-aktiviteter. 2004 var arkivet helt stängt
för besökare under november och december. Flytten orsakade också att Arkivens dag inte kunde
anordnas.
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Arkivtillväxten 1995 – 2004

Diagram 3. Diagrammet visar antalet ordnade och förtecknade arkiv vid 2004 års slut. 2004
tillkom 132 nya arkiv och kompletteringar/revideringar gjordes till 255 arkiv. Det totala antalet
arkiv uppgick vid årsskiftet till 4 720.
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Volymökning 1995 – 2004

Diagram 4. Diagrammet visar ökningen av antalet ordnade volymer (arkivkartonger, inbundna
band) under perioden 1995 - 2004. Tillskottet 2004 uppgick till 660 volymer.
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Kompletteringar
Nya arkiv

Ordnade arkiv 1995 – 2004

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.

Arkiv efter kommuntillhörighet

Diagram 6. Diagrammet visar fördelningen av arkiv efter kommuntillhörighet. Kommuner med
ljusare markering är inventerade.
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