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Vår ordförande har ordet!

Så kan ytterligare ett år läggas till vår historia, ett
år som präglats av utveckling och att bädda för
framtiden. Jag tänker förstås främst på de nya lo-
kaler vi tagit i besittning. Vid invigningen den 18
februari kunde vi sätta punkt för ett mångårigt ar-
bete med att få till långsiktigt utvecklingsbara lo-
kaler.

Vi kan nu konstatera att talesättet, ”den som vän-
tar på något gott väntar aldrig för länge”, i detta
fall har kommit att uppfyllas till fullo. Det har kun-
nat åstadkommas genom en smått ”heroisk” in-
sats av vår personal. Vi kan inte nog visa vår upp-
skattning för detta arbete, men jag gör ett försök:
å styrelsens vägnar – Hjärtligt tack för era insat-
ser!!

Resultatet är i alla fall mycket gott. Goda utrym-
men med fina utvecklingsmöjligheter för lång tid
framöver. En fin, ljus, rationell arbetsmiljö för vår
personal. Trevlig välkomnande miljö för våra ”gäst-
er” av alla slag, studiebesökare, forskare m fl. Våra
arkivutrymmen ger nu också möjligheter att akti-
vera oss ytterligare på insamlingsområdet.

Goda förutsättningar kommer också att finnas när
det gäller att leva upp till de möjligheter vi ser när

det gäller näringslivsarkiv. Nu är vi inne i slutfasen
i vårt inventeringsarbete och här ser jag många
intressanta uppgifter för oss framöver.

Ett smolk i  glädjebägaren måste jag dock beröra.
Vi har inte kommit någon vart med värdkommun-
ens (Gävles) njugga inställning när det gäller att
via sitt ekonomiska bidrag till oss visa erkännande
för vår betydelse. Det borde vara uppenbart för
alla och envar vilka värden vi tillför den ort där vi
verkar.

Jag kan dock bara hoppas att ansvariga politiker
och tjänstemän på sikt ska kunna övertygas att
varje krona till oss är en lönsam investering för
nuet och framtiden. Ar-
kiv Gävleborg förtjänar
att uppskattas till fullo
för det viktiga arbete vi
utför till gagn för fram-
tida generationer. Med
dessa ord vill jag å sty-
relsens vägnar tacka
alla som bidragit och
bidrar till vår verksam-
het.
Mats Åstrand
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Möten
Årsmöte hölls i Wij Trädgårdar i Ockelbo den 23
april. 33 medlemsorganisationer var represente-
rade och sammanlagt deltog ett 50-tal personer.
Efter årsmötet deltog de närvarande i en visning
av Wij trädgårdar.

Styrelsen har sammanträtt vid fyra tillfällen: 19 ja-
nuari, 16 mars, 11 maj samt 7 september. Samt-
liga möten hölls i Arkiv Gävleborgs lokaler.

Avtackning
Under året avtackades Bengt Valdemarsson, som
sedan årsmötet 2000 varit sammankallande i val-
beredningen. Ett varmt tack framfördes och blom-
mor överlämnades för det arbete Bengt ägnat
arkivets verksamhet.

Medlemmar
Under året har arkivet fått 15 nya medlemmar,
medan 12 medlemskap har avslutats. Därmed
hade arkivet vid årsskiftet 499 medlemmar.

Nya medlemmar
Gävleborgs flygsportförbund
Föreningen synskadades vänner i Gävleborgs län
Hälsinglands bordstennisförbund
Samfonden stiftelsen Adolf Grapes minnesfond
Gefle hantverksförening
Friluftsfrämjandet i Gävle
Moderata samlingspartiet Valbo
PRO samorganisation Hudiksvall
Gävle orienteringsklubb
Sällskapet W:6 Geflelogen
Hjärt- och lungsjukas länsförening
Brynäs socialdemokratiska förening
Svensk flyghistorisk förening regionavdelning
Gävleborg
Gävle frikyrkoråd
Gästriklands bowlingförbund

Avförda medlemmar
Bjuråkers s-kvinnor
SEKO väg-och ban, klubb 2006, Hälsingland
Handelsanställdas förbund avd 22, Hälsingland
Handelsanställdas förbund avd 19, Gästrikland
Idrottsklubben Sätra
Gävleborgssektionen hemvärnsbefälets riksför-
bund
IOGT-NTO lokalförening 21 Gävle
IOGT-NTO lokalförening 1948 Strömsbro
Vita bandet, Hofors
IOGT-NTO lokalförening 457 Fridhem
Söderhamns kvinnliga bilkår
Bollnäs-Ovanåkers kvinnliga bilkår

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 Berg-
slagsarkiv. Barbro Eriksson är medlem i Fören-
ingen Sveriges Länsarkivarier.

Landstinget Gävleborgs enhet Tillväxt och regio-
nal utveckling har vid två tillfällen, 19 maj och 4
oktober, kallat cheferna för länets kulturinstitutio-
ner till gemensamma överläggningar. Arkiv Gävle-
borg har medverkat båda dagarna. Näringslivsar-
kivens förening höll konferens 18 – 19 oktober och
Barbro Eriksson deltog.

Nätverket för arkivfolk i länet har träffats vid två
tillfällen: 8 mars på Rosenlöfs tryckerimuseum i
Kungsgården och 18 november på Arkiv Gävle-
borg. Lisa Engström har ingått i arbetsgruppen för
en länstäckande arkivdatabas.

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 –

Praktikanter
Lina Marklund
2005-02-28 – 03-11
Kristina Norén
2005-12-08, 12-15 – 16
Petrus Folkegård
2005-12-08, 12-15 – 16

Under tiden 8 februari – 12 augusti vikarierade Lisa
Engström som arkivchef då Barbro Eriksson var
sjukskriven.

Från februari 2004 är Katarina Nordin heltidsan-
ställd som arkivarie, men har under hela året varit
frikopplad från sin ordinarie tjänst för att arbeta
med näringlivsarkivprojektet. Lina Marklund, Kris-
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tina Norén och Petrus Folkegård, studenter från
arkivutbildningen i Uppsala, har praktiserat på arki-
vet.

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

Efter den stora arbetsinsats i samband med allt
flyttarbete, premierades personalgruppen med en
resa som gick till Stockholm, 1 – 2 september, då
besök gjordes på en rad kulturinstitutioner samt
avnjöts musikalen Mamma Mia.

Ekonomi
Arkivet finansieras till stor del av Gävleborgs läns
landsting. 2005 års anslag uppgick till 1 600 000
kr. Staten är en annan viktig bidragsgivare. Stödet
består av ett allmänt verksamhetsbidrag samt,
för andra året, ett bidrag för näringslivsarkiv-
verksamhet. Staten svarar även för tre lönebidrags-
tjänster och bidragen har utgått med 80% av lö-
nekostnaderna uppgående till maximum 13 700
kr exkl sociala avgifter. Lönekostnader utöver detta
finansieras till 100% av Arkiv Gävleborg. Länets
kommuner svarar år 2005 för ca 10% av budge-
ten.

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. Näringslivets del av
avgifterna utgör 13%.

Den del av budgeten som utgörs av s k fasta bi-
drag, d v s medel från stat, landsting och kommu-
ner utgjordes 2005 av 61%. Övriga bidrag d v s
projektmedel och andra tillfälliga medel utgörs av
hela 39%.

Årets bokslut uppvisar ett överskott på 20 110 kro-
nor. För detaljer i ekonomin hänvisas till övriga eko-
nomiska redovisningar i denna verksamhetsberät-
telse.

Lokalfrågan
Fredagen den 18 februari öppnades Arkiv Gävle-
borgs nya lokaler. Kommunalrådet Carina Blank
invigningstalade, Vasaskolans jazzlinje underhöll
och Sparbanksstiftelsen Nya överlämnade en
check på 300 000 kr. Äntligen, efter många års

arbete, har verksamheten fått ändamålsenliga och
tillräckligt stora lokaler. Den totala ytan uppgår till
950 kvm varav arkivdelen upptar ca 650 kvm och
kontorsdelen 300 kvm. Hyllkapaciteten uppgår till
ca 6 000 m varav ca hälften är nyttjade. Den ljusa
och trevliga entrén välkomnar besökarna, den li-
kaledes ljusa forskarsalen har plats för ca tio per-
soner och konferensrummet möjliggör för studie-
besök av allehanda grupper.

Flytten
Det första halvåret har mycket tid ägnats åt
ommärkning av arkivkartonger och ändringar i för-
teckningar och register. De stora sparbanksarki-
ven, omfattande 4 140 volymer, flyttades från
landstingsarkivet. Investering har gjorts i två helt
nya hyllsystem och två nya fanvagnar. Kostnader
som är att härröra till flytten och där tillhörande
investeringar uppgick till ca 900 000 kr.

Leveranser
Under 2005 har 89 leveranser omfattande sam-
manlagt ca 62 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 på grund av flytten inte tog
emot några leveranser under årets två första må-
nader.

Av årets leveranser kom 33% från organisationer
hemmahörande i Gävle, 12% från Söderhamn och
43% från övriga kommuner. Distriktsorganisationer
stod för 12% av leveranserna. Sett till mängden

Pengajakt med lyckligt slut. Sparbanksstiftelsen Nya
beviljade 300 000 kr till etapp 3 av Näringslivsarkiv-
inventeringen. Foto: Tom Sandstedt
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hyllmeter har årets leveranser till ca 10% bestått
av företagsarkiv.

Bland årets leveranser kan nämnas Alfta elektriska
AB, Forsby elektriska AB, Kungsfors kraft AB, Stor-
viks kraft AB, Forsa brandstodsbolag och Delsbo
sockens brandstodsbolag. På föreningssidan kan
nämnas Sällskapet ledsamhetens fiender.

Ordnings- och förteckningsarbete
Ordnings- och förteckningsarbetet har som van-
ligt prioriterats och bland de större arkiv som be-
handlats kan nämnas Gävleborgs distrikt av cen-
terpartiet, 228 volymer, Gävleborgs distrikt av
centerns ungdomsförbund, 136 volymer, Gävle-
borgs läns socialdemokratiska partidistrikt, 278
volymer, Gävleborgs läns socialdemokratiska
ungdomsdistrikt, 88 volymer och Alfta Elektriska
AB, 31 volymer.

Under året har 103 nya arkiv förtecknats och 117
arkiv har kompletterats eller reviderats. Vid årets
slut uppgick antalet ordnade volymer till 29 552,
vilket är en ökning med 788 volymer från föregå-
ende 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 1 ny fana har registrerats, vilket
gör att arkivet nu förvarar 528 samlingstecken. 93
olika banderoller, i huvudsak tillhörande den s k
bokstavsvänstern, har införlivats i samlingarna.
Affischsamlingen har utökats med 18 st och den
totala samlingen utgörs vid årskiftet av 2 401 affi-
scher. Biblioteket har vuxit med 84 nya titlar under
året och innehåller nu 9 768 böcker och tidskrifter.

Bildregistret har kompletterats med 328 nya foto-
grafier och ny information har tillförts 88. Data-
basen omfattar 19 050 fotografier varav 17 251 är
scannade.

Föreningregistret som dokumenterar föreningar i
länet, såväl upphörda som levande, innehöll vid
årsskiftet information om 15 865 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 1 057 företag och deras arkiv.

Forskare och studiebesök
Arkivet har besökts av 86 forskare vid 197 tillfäl-
len under året. 801 volymer har tagits fram till
forskarsalen. Fjärrlånestatistiken uppvisar 77 ut-
lånade volymer. Totalt har arkivet besökts av 975
personer. Antalet besökare har mer än fördubb-
lats mot föregående år, vilket är mycket glädjande.
Under Arkivens dag den 12 november uppgick
besöksantalet till ca 250 personer.

Omkring 375 personer från gymnasieskola, hög-
skola, studiecirklar och föreningar har varit på stu-
diebesök på arkivet. Under året har även arkivet
vid 9 tillfällen föreläst om politisk historia på ABFs
fackliga utbildningar i Gävle och Sandviken.

Hemsida och medlemsblad
Arkivets medlemsblad ArkivXet har utkommit med
4 nummer. Verksamhetsberättelsen har ingått som
ett nummer i utgivningen. Ett av årets nummer
ägnades helt åt näringslivet och den inventering
som pågått under de senaste åren, ett annat åt
idrottsrörelsens historia o s v. 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. Under novem-
ber – december uppgick antalet besök på hem-
sidan till 294.

Arkivens dag – festligt och fullsatt m m
Lokalerna som var rikt dekorerade med ballonger
och kulörta lyktor var insvepta i glättig festmusik.
Flera styrelseledamöter hade tillsammans med
personalen klätt sig i bästa söndagsstassen. Det

-

En frackklädd Börje Edoff, hälsar besökarna välkomna
till Arkivens dag 2005. Foto: Thomas Engström
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var detta som de ca 250 besökarna välkomnades
av lördagen den 12 november. Temat var Festligt
och ett par utställningar hade sammanställts un-
der detta begrepp. Två bildspel, Festligheter kring
fanor och Sommarfesterna i Gävle 1914 – 1936,
visades. Traditionsenligt avslutades dagen med
tipspromenad och ärtgissning.

Arkivet medverkade även i den Gävlehistoriska
dagen på stadsbiblioteket den 19 februari, där te-
mat var företagshistoria.

Näringslivsarkivinventering
Den inventering och informationskampanj riktad
mot företag i länet som påbörjades i maj 2003 har
fortsatt under hela 2005. Katarina Nordin har un-
der året avslutat projektets etapp 2, och påbörjat
etapp 3 omfattande Gävle, Sandviken och Ljus-
dal. Den tredje och avslutande etappen beräknas
vara klar inom mars månad 2006. Besök har un-
der året gjorts på 13 företag och arbetet med att
bygga upp en databas över inventeringsresultatet

har fortsatt. Referensgruppen med representan-
ter för de regionala organisationerna har samman-
trätt vid tre tillfällen.

Inventeringen har hittills finansierats med medel
från landstinget och länsstyrelsen i Gävleborg,
Mellansvenska handelskammaren, Näringslivsar-
kivens stödfond, Riksarkivet, Gästriklandsfonden,
Svenskt Näringsliv, regionkontor Gävle och Spar-
banksstiftelsen Nya. Det är mycket glädjande att
se att viljan att stödja projektet är stor.

Avslutningsord
Ett helt år har verksamheten bedrivits i de nya lo-

kalerna och många av våra förhoppningar har in-
friats. Antalet studiebesök har ökat markant och
detta är en följd av de betydligt större och bättre
anpassade utrymmen som nu kan erbjudas. Det
arkivpedagogiska arbetet har länge omhuldats och
vi ser stora möjligheter att utveckla denna verk-
samhetsgren. Arkiv Gävleborg ser levande- och
tillgängliggörandet av de historiska källorna som
högprioriterade områden och av samma dignitet
som själva insamlandet. Informationsträffar kom-
mer att genomföras under 2006 och riktas mot nä-
ringslivet, landstingets och kommunernas politiker-
kår, kulturinstitutioner, invandrarföreningar med
flera.

Det aktiva insamlingsarbetet har tidigare, p g a
utrymmesbrist, fått stå tillbaka men kan åter be-
drivas i full skala. Tillväxtutrymmet, dvs den lediga
hyllkapaciteten, bedöms räcka under åtskilliga år.

Den ekonomiska medvetenheten och det ekono-
miska arbetet har blivit en självklar del av varda-
gen vid Arkiv Gävleborg. Värdkommunen Gävles
ekonomiska stöd är ett område som diskuterats i
flera år och 2005 är inget undantag. Ett tidigare
beslut beträffande kommunens andel av lokal-
kostnaderna uppfattas olika av arkivets represen-
tanter, ansvariga politiker och tjänstemän. Infor-
mation har lämnats till samtliga verksamma poli-
tiska partier inom kommunen. Vi ser positivt på
framtiden och på Gävle kommuns vilja att stötta
strävandena att bevara ett nationellt kulturarv.

Verksamhetsbreddningen mot näringslivet ser vi
som en naturlig del och en spännande utmaning
av arkivets utveckling. Förhoppningen är att allt
fler företag väljer att bli medlemmar och leverera
sina arkiv för eventuell framtida forskning.

Samtidigt måste arbetet med att säkra ekonomin
för kommande år fortsätta oförtrutet.  Stöd för bas-
verksamheten erhålls från landstinget i Gävleborg,
länets samtliga kommuner, Riksarkivets enskilda
nämnd, medlemsorganisationerna och arbets-
marknadsverket. Ett varmt tack riktas till samtliga
som på ett eller annat sätt bidragit till finansie-
ringen.

Slutligen vill styrelsen tacka arkivets personal som
genom stort intresse, engagemang och kunnande
årligen presterar goda resultat. Ett alldeles sär-
skilt varmt tack förtjänas för detta arbete

Gävle i mars 2006
Styrelsen

Chokladpackning i Br Larsson & Söners Choklad- och
Karamellfabrik i Freluga.
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Verksamhetsplan 2006

– Fortsatt arbete med arkivets ekonomisering
– Genomföra informationsverksamhet gentemot näringslivet, politikerkåren inom landsting och kommuner,
    representanter för  kulturinstitutioner, invandrarföreningar m fl
– Vidareutveckla den arkivpedagogiska verksamheten
– Fortsatt prioritering av ordnings- och förteckningsarbetet
– Vidareutveckla arkivets hemsida www.arkivgavleborg.se
– Slutföra näringslivsarkivinventeringens etapp 3
– Utveckla databasen över länets företag
– Genomföra accessprojektet Gävleborgs läns föreningsarkiv
– Genomföra en arkiv- och föreningsinventering inom Ovanåkers kommun
– Genomföra ett inventerings- och insamlingsprojekt inom den baptistiska rörelsen
– Verka för en ökning av arkivets medlemskår till 520
– Genomföra Arkivens dag 2006
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Resultaträkning

Intäkter Budget 2005           Bokslut 2005  Budget 2006 Budget 2007
Statsbidrag         267 000               266 818,00          275 000         275 000
Landstingsbidrag      1 600 000            1 600 000,00       1 623 000      1 623 000
Arbetsmarknadsverket         500 000               504 175,00          500 000         500 000
Gävle kommun         250 000               250 000,00          250 000         250 000
Övriga kommun         225 000               219 291,00          225 000         225 000
Statsbidrag/näringsliv         100 000               100 000,00          133 600         133 600
Medlemsavgifter         325 000               324 240,00          325 000         325 000
Framtidsprojekt         800 000               800 000,00
Inventeringsprojekt 1 näring         500 000               500 000,00          150 000
Inventeringsprojekt 2            60 000
Inventeringsprojekt 3 Access          325 000
Räntor           60 000                 51 710,44            40 000           35 000
Övriga intäkter      31 754,00
Summa:      4 627 000 4 647 988,44                  3 906 600      3 366 600

Kostnader
Löner egen stat         925 000               586 799,00          940 000         970 000
Löner AMS         585 000               565 148,00          525 000         541 000
Arbetsgivaravgifter         500 000               342 319,00          526 000         560 000
Pensioner         110 000               104 794,00          110 000         120 000
Personalvård           30 000                 32 978,00            30 000           30 000
Lokalhyra      1 000 000               766 237,00       1 020 000      1 020 000
Övriga lokalkostnader           50 000                 47 954,00            50 000           50 000
Inventarier                   9 722,00 50 000
Arkivvård           25 000                   8 164,00 25 000           25 000
Förbrukningsmateriel           30 000                 23 508,50 30 000           30 000
Litteratur           15 000                   7 769,00 15 000           15 000
Service och underhåll           45 000                 37 864,00 45 000           45 000
Telefon           25 000                   7 260,00 25 000           25 000
Porto           30 000                 26 525,00 30 000           30 000
Resekostnader           20 000                   6 078,00 20 000           20 000
Kurser           20 000                      700,00 20 000           20 000
Internettrafik           12 000                   5 575,00 12 000           12 000
Möten och tryck           31 000      43 111,50 31 000           31 000
Försäkringar             4 000                   3 025,00   4 000             4 000
Inventeringsprojekt 1 näring         500 000               447 189,00          150 000
Inventeringsprojekt 2            60 000
Inventeringsprojekt 3 Access          325 000
Framtidsprojekt         800 000               895 598,00
Avskrivningar                      800,00
Förändring fonder                -26 239,68
Reserverade medel               685 000,00
Årets resultat      20 110,12
Summa:      4 757 000 4 647 988,44       4 043 000      3 548 000
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Balansräkning

Tillgångar             Ing balans            Utg balans
Kassa         12 000,00              14 663,00
Bank               3 519 815,50         1 924 775,84
Föreningssparbanken              186,24                   133,34
Kundfordringar         27 488,00                1 140,00
Interimsfordringar            0            253 794,00
Aktier, fonder och andelar         69 398,55              95 638,23
Summa:    3 628 888,29         2 290 144,41

Skulder
Leverantörskulder                  189 883,00              11 931,00
Interimsskulder                  314 951,00              44 143,00
Upplupna arbetsgivaravg         35 863,00              36 292,00
Personalens källskatt         12 992,00                8 817,00
Reservation inventeringsprojekt                  620 000,00            313 652,00
Reservation information         21 565,50              21 565,50
Reservation medlemsgåvor         55 200,00              55 200,00
Pensionsfond       641 475,07            741 475,07
Reservation Framtidsprojekt               1 168 967,65            868 967,65
Reservation landsting/kommun                  400 000,00     0
Eget kapital       149 147,41            167 991,07
Årets resultat         18 843,66              20 110,12
Summa:    3 628 888,29         2 290 144,41

2004-12-31 uppgick arkivets medel i Exportfonden och Sverigefonden till 69 398,55 kr
och 2005-12-31 var den sammanlagda behållningen i Exportfonden och Sverigefonden 95 638,23 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 2005. 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 redovisnings-
principerna 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 6 februari 2006

Eric Thollin Bengt-Åke Gustafsson Sigvard Karlsson
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Medlemsutvecklingen 1996 - 2005

Diagram 1. Diagrammet visar antalet nytillkomna och avförda medlemmar under åren 1996 -
2005. Det totala antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 499.
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Besöksutvecklingen 1996 – 2005

Diagram 2. Diagrammet visar antalet besökare mellan åren 1996 – 2005. Åren 1998 och 1999
gjordes markanta publika satsningar genom Arkivens dag-aktiviteter. 2005 hade arkivet be-
gränsat öppethållande under januari och februari, orsaken var flyttningsaktiviteter.
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Arkivtillväxten 1996 – 2005

Diagram 3. Diagrammet visar antalet ordnade och förtecknade arkiv vid 2005 års slut. 2005
tillkom 103 nya arkiv och kompletteringar/revideringar gjordes till 117 arkiv. Det totala antalet
arkiv uppgick vid årsskiftet till 4 823.
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Volymökning 1996 – 2005

Diagram 4. Diagrammet visar ökningen av antalet ordnade volymer (arkivkartonger, inbundna
band) under perioden 1996 - 2005. Tillskottet 2005 uppgick till 788 volymer.
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Kompletteringar
Nya arkiv

Ordnade arkiv 1996 – 2005

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 samt årets ökning.
Kommuner med ljusare markering är inventerade.



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

1/2006

arkivXet  är en 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

Arkiv Gävleborg bevarar och tillgängliggör arkivhandlingar från föreningar, företag och
privatpersoner i Gävleborgs län. Arkivet arbetar också med att dokumentera och stimulera
till forskning om länets historia. Forskarsal och arkiv har öppet vardagar 8.30 - 16.00.

ÅRSMÖTE

Lördagen den 22 april 2006

Kl 13.00

Hasselagården,
Hassela bibliotek

Torggränd 8

Kaffe med smörgås

Hultkläppen i ord och toner -
om den legendariske
hälsingespelmannen

Åke Norberg
och

Thomas von Wachenfeldt


