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Framsidans bild: SM i allmän idrott gick av stapeln den 28 – 29 augusti 1915 på Strömvallen i Gävle.
Affischkonstnär: Nils Mellander.

Arkivets styrelse
Arbetsutskott
Ordförande Mats Åstrand,
Socialdemokraterna Gävleborg
Vice ordförande Göran Severin, Gästrike-
Hälsinge hembygdsförbund
Kassör Carl-Göran Wallman,
Sparbanksstiftelsen Nya

Övriga
Ingela Bergh, Föreningssparbanken
lokalkontor Gävle
Anna Jonsson, ABF Ockelbo
Kerstin Moberg, LO-distriktet Gävleborg
Barbro Sollbe, Folkpartiet liberalerna
Gävleborg
Karin Wiebe, Moderaterna Gävleborg
Marianne Ekblom (s), Landstinget
Gävleborg

Ersättare
Håkan Attius, Högskolan i Gävle
Lars Björklund, Gästriklands idrottsförbund
Börje Edoff, IOGT-NTO-distriktet Gävleborg
Elisabeth Eriksson, Gästrike-Hälsinge
hembygdsförbund
Bengt Larsson, Ljusdalskretsen av
Centerpartiet

Anders Holmgren, Mellansvenska
handelskammaren/Näringslivet
Britt-Marie Rosenqvist, Miljöpartiet de
gröna Gävleborg
Elisabeth Lindelöf, Sandviken, Sandvikens
arbetarekommun
Lennart Sandström (c), Landstinget
Gävleborg

Revisorer
Erik Thollin, Hemvärnet Gävle
sammankallande
Bengt-Åke Gustafsson,
Hyresgästföreningen region Aros
Sigvard Karlsson, Landstinget Gävleborg

Ersättare
Hans Lundgren, Gästriklands
idrottsförbund/SISU
Mikael Rusthoi, SEKO Trafik, Gävleborg
Hans-Olof Olsson, Landstinget Gävleborg

Valberedning
Jan Hovdebo, Gävle sammankallande
Åke Ekblom, Hudiksvall
Gun Blomqvist, Gävle

Verksamhetsberättelse 2006

Möten
Årsmöte hölls på Hasselagården i Hassela den 22
april. 25 medlemsorganisationer var represente-
rade och sammanlagt deltog ett 30-tal personer. I
samband med årsmötet presenterade musiklärare
Thomas von Wachenfeldt och kommunarkivarie
Åke Norberg livet och musiken kring den legen-
dariske hälsingespelmannen Per Alsén (1834 –
1898), mer känd som Hultkläppen. Deltagarna
gavs en oförglömlig musikalisk stund i det vackra
Hälsingland.

Styrelsen har sammanträtt vid fem tillfällen: 18 ja-
nuari, 8 mars, 8 juni, 20 september samt 6 de-
cember.

Medlemmar
Under året har arkivet fått 27 nya medlemmar,

medan 8 medlemskap har avslutats. Därmed hade
arkivet vid årets slut 518 medlemmar.

Nya medlemmar
Södra Hälsinglands kvinnliga bilkår
PRO Mo – Bergvik
Handelsanställdas förbund avd 26, Gävleborg
Valbo centerkvinnor
De erfarnas klubb, Gävle
Mellansvenska handelskammaren för Gävleborgs
och Dalarnas län
IOGT – NTO lokalförening 21 Gävle
Dellenbygdens hushållsgille
Västra Hälsinglands forskarförening
Gästrikekretsen inom Svenska turistföreningen
Ingrid Österberg – Olsson, Älvkarleby
PRO Ljusdal
Folkpartiet liberalerna, Ovanåker
RIA – hela människan, Gävle
Bomhus gymnastikförening
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Bomhus manskör
Gävle konstcentrums vänner
Gefle filatelistsällskap
Gävleborgs frivilliga samhällsarbetare
Sense air AB, Delsbo
Forsbacka kammarkör
Vinnersjö missionsförsamling
Hedesunda företagarförening
Kerstin Hesselgrensällskapet
IFFI i Gävle
Pingstförsamlingen i Gävle
Söderhamns baptistförsamling

Avförda medlemmar
Metall avd 5 Södra Hälsingland
Ljusne socialdemokratiska förening
Söderhamns socialdemokratiska kvinnoklubb
Bjuråker – Norrbo hushållsgille
Hamrånge baptistförsamling
Gävleborgs distrikt av Vita bandet
Metall avd 22 Norra Hälsingland
Söderhamns fotbollsförening

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.

Näringslivsarkivens förening höll årsmöte 9 maj
och mötet var förlagt till Arkiv Gävleborg.

Personal
Ordinarie anställningar
Gun-Britt Aaltonen, arkivassistent 75%,
1990-10-01 –
Stig Agnholm, arkivassistent 100%,
2003-05-01 –  2006-03-27
60% 2006-03-28 –
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 –

Projektanställda
Sofia Hedén, arkivarie 100%,
2006-04-03 –

Från februari 2004 är Katarina Nordin heltidsan-
ställd som arkivarie, men har fram till mars 2006
varit frikopplad från sin ordinarie tjänst för att ge-
nomföra ett projekt riktat mot länets näringsliv.

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

Ekonomi
Arkivet finansieras till stor del av Gävleborgs läns
landsting, årets anslag uppgick till 1 623 000 kr.
Staten är en annan viktig bidragsgivare där stödet
består av ett allmänt verksamhetsbidrag samt ett
bidrag till näringslivsdelen. Samma finansiär sva-
rar även för de tre lönebidragstjänsterna om 2,60
årsverk och bidragen har uppgått till 80%. Beträf-
fande värdkommunen Gävles ekonomiska enga-
gemang i Arkiv Gävleborg hänvisas till verksam-
hetsberättelsens avslutningsord.

Den insats som arkivets egna medlemsorganisa-
tioner står för, i form av medlems- och hyllmeter-
avgifter, är av stor betydelse för föreningens ställ-
ning och en grundpelare i verksamheten. Med
värme och stolthet kan vi konstatera att vi verkar i
ett län där föreningslivet visar stor förståelse för
och tar aktivt ansvar i bevarandefrågorna. Närings-
livets del av medlemsavgifterna uppgår till 14%.

Den del av budgeten som utgörs av s k fasta bi-

Vid Arkiv Gävleborgs årsmöte i Hassela spelade
Thomas von Wachenfeldt låtar av den legendariske
hälsingespelmannen Hultkläppen. Foto: Lisa Engström
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drag d v s medel från stat, landsting och kommu-
ner utgjordes 2006 av 71%. Övriga bidrag dvs
projektmedel och andra tillfälliga medel utgörs av
hela 29%.

Årets bokslut uppvisar ett mindre överskott om
6 830 kr. För detaljer i ekonomin hänvisas till öv-
riga ekonomiska redovisningar i denna verksam-
hetsberättelse.

Leveranser
Under 2006 har 183 leveranser omfattande 145
hyllmeter inkommit till arkivet. Detta är en kraftig
ökning både i antal och mängd jämfört med före-
gående år. En positiv utveckling och ett resultat
av de tre inventeringar som fortlöpt under året.

Av årets leveranser kom 31% från organisationer
hemmahörande i Gävle, 15% från Ovanåker, 31%
från övriga kommuner och distriktsorganisationer
svarade för 11%. Sett till mängden material utgör
årets leveranser till ca 6% av företagsarkiv. Bland
mängden kan nämnas Mellansvenska handels-
kammaren för Gävleborg och Dalarnas län, en le-
verans som omfattar åren 1907 – 1993 och mäter
hela 67 hyllmeter. Hjalmar Forslunds åkeri, Sand-
viken, Norrlands hjulfabrik och Norrlands elektriska
spisbrödsfabrik båda hemmahörande i Åshammar
är exempel på näringslivsarkiv. En annan intres-
sant leverans är Samfonden stiftelsen Adolf
Grapes minne med material från 1902 – 2005.

Ordnings- och förteckningsarbete
Ordnings- och förteckningsarbetet har som van-
ligt prioriterats och bland de större arkiv som han-
terats kan nämnas Träindustriarbetareförbundet
avd 31, sektion Ala om 32 volymer, Uppsvenska
folketshusregionen om 76 volymer och ABF Gävle-
borg. IOGT Gästriklands distriktsloges arkiv har
reviderats, liksom ett antal av arkiven tillhörande
den baptistiska rörelsen.

93 nya arkiv har förtecknats och 164 arkiv har kom-
pletterats eller reviderats. En längre sjukdomspe-
riod för en av de anställda samt en arbetstids-
reducering har resulterat i att ordnings- och
förteckningsarbetet inte löpt som planerat. Vid
årets slut uppgick antalet ordnade volymer till 30
773, vilket är en ökning med 1 221 volymer mot
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.

Affischsamlingen har utökats med 58 enskilda verk
och den totala samlingen utgörs vid årsskiftet av
2 458 affischer. Biblioteket har vuxit med 177 nya
titlar och beståndet uppgår till 9 856 böcker och
tidskrifter.

Bildregistret har utvidgats med 35 nya fotografier.
Databasen omfattar 19 085 fotografier varav samt-
liga är scannade.

Föreningsregistret som dokumenterar föreningar
i länet, såväl upphörda som levande, innehöll i
december information om 16 238 organisationer.
Företagsregistret har information om 1 116 olika
företag och deras eventuellt bevarade arkiv.

Forskare och studiebesök
Arkivet har besökts av 102 forskare vid 191 tillfäl-
len. 1 468 volymer har tagits fram till forskarsalen,
en ökning om 83% mot föregående år. Fjärrlåne-
statistiken uppvisar 43 utlånade volymer. Totalt har
arkivet besökts av 1 125 personer, vilket är en
ökning om 150 personer. I samband med föredrag,
kurser och liknande har ytterligare 770 personer
informerats om Arkiv Gävleborg.

Den arkivpedagogiska satsningen inför höstens
val, Rösträtt och valfläsk, resulterade i att 1 000
skolelever från hela länet tog del av visningen. Vid
fyra tillfällen föreläste Lisa Engström om politisk
historia på ABFs fackliga utbildningar i Gävle,
Ockelbo och Sandviken. Det konstruktiva samar-
betet med ABF har pågått i olika former allt sedan
2001. Satsningen på att göra Arkiv Gävleborg känt
som en viktig resurs för gymnasieskolan och hög-
stadiet har börjat ge resultat och antalet besöks-
grupper har ökat kraftigt under innevarande år. I
augusti ledde Barbro Eriksson en stadsvandring,
Maja och Algot – och andra människoöden i strej-
kernas Gävle. I samband med kommunens före-
läsningsserie om Gävles 1800-tal medverkade hon
även med presentationen av En man steg av tå-
get – om Gävles tidiga arbetarrörelsehistoria.

Hemsida och medlemsblad
Arkivets medlemsblad ArkivXet har utkommit med
fyra nummer. Verksamhetsberättelsen har ingått
som ett nummer i utgivningen, ett annat ägnades
bl a åt att presentera årets tre inventeringsprojekt,
därefter var det de politiska valen som stod i cen-
trum och slutligen följde smakprov ur leverans-
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hyllorna. Redaktionen består av Lisa Engström,
Barbro Eriksson, Agnetha Nellfors och Barbro
Sollbe.

Hemsidan www.arkivgavleborg.se har genomgått
en del förändringar och bl a har Dokument i fokus
utökats med fler exempel ur arkivets samlingar.
Med glädje kan vi konstatera att allt fler besökare
börjar hitta och använda arkivbildardatabasen, där
information ges om vilka arkiv som förvaras på
Arkiv Gävleborg. Antalet besökare på hemsidan
har uppgått till 2 123.

Inventeringsprojekt
Tre arkivinventeringar igångsattes 2006 och be-
rörda områden har varit kommunerna Gävle och
Ovanåker samt den baptistiska rörelsen.

Regeringen gav Kulturrådet i uppdrag att genom-
föra en stor satsning på sysselsättningsåtgärder
inom kultursektorn under 2006 och 2007, sats-
ningen har gått under namnet Access. Arkiv Gävle-
borg beviljades 285 000 kr för att genomföra pro-
jektet Gävleborgs läns föreningsarkiv/etapp 1
omfattande Gävle kommun, en inventering av
arkivsituationen inom aktuellt område. Fokus sat-
tes på de klassiska folkrörelserna samt etniska
föreningar. Arkivarie Sofia Hedén anställdes den
3 april och var fortfarande verksam med projektet
vid årets slut. 100 föreningsarkiv har inventerats
och 11 nya medlemmar har ansökt om medlem-
skap i Arkiv Gävleborg. 250 tidigare okända för-
eningar har registrerats i arkivets databas. Genom
ett samarbete med Invandrarcentrum respektive
Integrationsrådet har
kontakt tagits med
samtliga etniska för-
eningar i kommunen.

Några av alla intres-
santa arkiv som de-
ponerats kan nämnas
såsom Moderata sam-
lingspartiet i Gävle-
borg där materialet
spänner över perio-
den 1909 – 1995 och
mäter hela 11 hyllme-
ter, IFFI  i Gävle (In-
ternationella fören-
ingen för  invandrar-
kvinnor) 1993 – 2003
och det omfattande
materialet från Pingst-
kyrkan i Gävle, hela

14 hyllmeter. Etapp1 kommer att avslutas i början
av 2007 och ytterligare medel har sökts för fort-
satt arbete i Ljusdals och Bollnäs kommuner –
beslut väntas under februari 2007.

Kartläggningen av Ovanåkers kommuns förenings-
liv startade i maj och har pågått av och till under
hela året, även detta arbete beräknas vara slutfört
i början av kommande år. Föreningar bildade före
1970 har kontaktats för personliga besök men även
vissa yngre föreningar av stort historiskt intresse
har besökts. Som exempel kan nämnas Folk-
kampanjen mot kärnkraft och kärnvapen, Rädda
Voxnadalen, Avfallskedjan samt Amnesty Interna-
tional grupp 83 Alfta – Edsbyn.  2 föreningar har
ansökt om medlemskap. Vid årsskiftet fanns 650
föreningar registrerade i arkivets databas, vilket
innebär att 127 tidigare ej kända föreningar note-
rats. Arbetet har utförts av Agnetha Nellfors som
alternerat mellan inventeringsprojektet och arkivets
administrativa uppgifter. Projektet har finansierats
med stöd från Riksarkivet och Ovanåkers kom-
mun samt med egna medel.

Inventeringen av baptistförsamlingar i Gävleborgs
län har pågått under en begränsad period men
kommer att fortsätta under 2007. Rörelsen har varit
som starkast i Hälsingland där 55 församlingar
bildats, de tidigaste redan år 1856. I länet har 71
församlingar kunnat beläggas och 43 av dessa
församlingsarkiv finns nu i tryggt förvar på Arkiv
Gävleborg. 6 nya arkiv har överlämnats under pro-
jektets gång och förhoppningsvis kommer ytterli-
gare 6 att inlämnas under 2007.  I syfte att initiera

Deltagare vid en av arkivets informationsträffar för näringslivet. Foto: Barbro Eriksson
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forskning kring den baptistiska rörelsens och öv-
riga frikyrkors betydelse för Gävleborg kommer
kontakter att inledas med Högskolan i Gävle.

Näringslivsarkivinventeringen – en informations-
kampanj riktad mot företag i länet och som påbör-
jades i maj 2003 –  avslutades i mars 2006. I sam-
arbete med Mellansvenska handelskammaren
bjöd Arkiv Gävleborg under vårvintern in närings-
livet till tre olika informationsträffar. Den för pro-
jektets genomförande så betydelsefulla referens-
gruppen sammanträdde vid två tillfällen under
2006. Totalt har 1 116 olika företag registrerats i
den upprättade databasen över länets företag.
Mellansvenska handelskammarens för Gävleborg
och Dalarnas län stora arkiv om 657 volymer har
deponerats och ordnats under 2006. Inventeringen
har finansierats med medel från Landstinget och
Länsstyrelsen i Gävleborg, Mellansvenska
handelskamm-aren, Näringslivsarkivens stödfond,
Riksarkivet, Gästriklandsfonden, Svenskt Närings-
liv, regionkontor Gävle och Sparbankstiftelsen nya.
Arkivarie Katarina Nordin har svarat för projektet.

Arkivens dag – Valspecial – filmer och
affischer i valtider
Gävle bjöd på ett typiskt höstväder den 10 novem-
ber, vilket förmodligen bidrog till att besöksantalet
inte var lika högt som tidigare år. De som valde att
trotsa regn och rusk bjöds på en omarbetad vari-
ant av bildspelet Rösträtt och valfläsk, affisch-
utställning och tipspromenad.

Avslutningsord
Satsningen på de ljusa och ändamålsenliga loka-
lerna vid Södra Fälskärsgatan10 i Gävle har visat
sig var ett riktigt och värdefullt beslut. Möjligheten
att bedriva en aktiv och långsiktig verksamhet är
påtaglig och har börjat ge goda resultat. Skolelever,
föreningsfolk, forskare och näringslivets represen-
tanter har hittat vägen hit och besöksiffrorna har
ökat med 15%. Förutsättningarna att bedriva ett
aktivt insamlingsarbete är gynnsamma och årets
leveransmängd, med mer än en fördubbling mot
föregående år, talar sitt tydliga språk. Personalen
har äntligen fått en chans att verka i en atmosfär
av lugn och ro och slipper de återkommande sam-
talen om nya lokaler, flyttningsförberedelser och
liknande. Efter femton olika lokaler har Arkiv Gävle-
borg äntligen hittat sin adress!

Det arkivpedagogiska arbetet har alltid omhuldats
och vi upplever nu stora möjligheter att utveckla
denna verksamhetsgren. Arkiv Gävleborg ser le-
vande- och tillgängliggörandet av de historiska

källorna som ett prioriterat område och av samma
dignitet som insamlande och ordningsarbete.
Informationsträffar kommer att genomföras under
2007 och då riktas blickarna mot beslutsfattare och
opinionsbildare av allehanda slag.

Den ekonomiska medvetenheten och arbetet har
blivit en självklar del av arbetsdagen vid Arkiv
Gävleborg. Värdkommunen Gävles ekonomiska
stöd är ett område som diskuterats i flera år och
2006 är inget undantag. Allt sedan arkivets start
1978 har Gävle kommun och Landstinget Gävle-
borg svarat för vardera 50% av lokalkostnaderna.
Under hela processen med att finna nya lokaler
samt att bredda verksamheten till att även omfatta
näringslivsarkiven har kommunen och landstinget
varit positiva.

2001 reducerade kommunen bidraget med 57 000
kr och 2003 beslutade landstinget att höja sitt år-
liga bidrag med 0,5 miljoner.  Bakgrundsinform-
ation har lämnats till de i kommunen aktiva poli-
tiska partierna och resulterat i att moderaterna i
mars väckte en motion i frågan, Vårt kulturarv är
av största betydelse för vår framtid, och med hem-
ställan om att kommunen ska fullfölja sitt löfte om
ett 50-procentigt hyresbidrag. Motionen är vid ut-
gången av 2006 inte behandlad i kommunfullmäk-
tige. Vi ser positivt på framtiden och på Gävle
kommuns vilja att stötta strävandena att bevara
vårt 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 bevarande och framtida forskning
om länets näringsliv.

Samtidigt måste arbetet med att säkra ekonomin
för kommande år fortsätta oförtrutet.  Stöd för bas-
verksamheten erhålls från Landstinget 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 engagemang och kunnande årligen
presterar goda resultat. Ett alldeles särskilt varmt
tack förtjänas för detta arbete.

Gävle i mars 2007
Styrelsen/ Barbro Eriksson
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Resultaträkning

Intäkter                                      Budget 2006        Bokslut 2006         Budget 2007      Budget 2008
Statsbidrag            275 000,00            274 954,56                 277 000              275 000
Landstingsbidrag                        1 623 000,00         1 623 000,00              1 655 000           1 655 000
Bidrag AMV            500 000,00            421 124,00                 460 000              460 000
Bidrag Gävle kommun            250 000,00            250 000,00                 310 000              310 000
Bidrag övriga kommuner            225 000,00            222 289,00                 225 000              225 000
Statsbidrag/näringsliv            133 600,00            133 600,00                 136 600              136s 600
Medlemsavgifter            325 000,00            338 744,00                 344 000              344 000
Projekt/Näringsliv            150 000,00            144 258,00                   20 000
Projekt/Inventering              60 000,00              60 000,00                   20 000
Projekt/Access            325 000,00            285 000,00                 440 000
Projekt/Dagstidningar                                                 150 000
Projekt/Digitala sökvägar                     152 000
Räntor              40 000,00              60 632,79                   40 000                40 000
Övriga intäkter                            0            299 130,21
Summa:                                      3 906 600,00         4 112 732,56              4 229 600           3 447 600

Kostnader
Löner egen stat            940 000,00            858 476,00                 985 000              985 000
Löner AMV            525 000,00            492 562,00                 527 200              527 200
Arbetsgivaravgifter            526 000,00            409 557,00                 544 400              544 400
Pensioner            110 000,00            108 149,00                 106 000              106 000
Personalvård              30 000,00              23 816,00                   30 000                30 000
Lokalhyra                                    1 020 000,00         1 015 176,00              1 020 000           1 020 000
Övriga lokalkostnader              50 000,00              34 861,00                   50 000                50 000
Inventarier              50 000,00            116 794,00                   50 000                50 000
Arkivmaterial              25 000,00                6 033,00                   25 000                25 000
Kontorsmaterial              30 000,00              14 752,50                   30 000                30 000
Litteratur              15 000,00              10 539,00                   15 000                15 000
Service och underhåll              45 000,00              39 192,00                   45 000                45 000
Telefon              25 000,00              15 585,00                   20 000                20 000
Porto              30 000,00                9 512,50                   20 000                20 000
Hotell och resekostnader              20 000,00              16 306,50                   20 000                20 000
Kurser              20 000,00              16 076,00                   20 000                20 000
Internetavgifter              12 000,00                7 298,00                   12 000                12 000
Information och möten              31 000,00              63 271,00                   45 000                45 000
Försäkringar                4 000,00                3 025,00                     4 000                  4 000
Projekt/Näringsliv            150 000,00            144 258,00                   20 000
Projekt/Inventering              60 000,00              33 329,00                   20 000
Projekt/Access            325 000,00            280 728,00                 440 000
Projekt/Digitala sökvägar                                                                             152 000
Projekt/Dagstidningar                     150 000
Förändring fonder              - 30 065,06
Reserverade medel              416 671,00
Årets resultat                  6 830,12
Summa:                                      4 043 000,00         4 112 732,56              4 350 600           3 568 600

Verksamhetsplan 2007

– Fortsatt arbete med arkivets ekonomisering
– Fortsatt prioritering av ordnings- och förteckningsarbetet
– Genomföra informationsverksamhet gentemot beslutsfattare/opionsbildare
– Vidareutveckla den arkivpedagogiska verksamheten
– Vidareutveckla arkivets hemsida www.arkivgavleborg.se
– Projekt: söka medel för att kunna genomföra accessprojektet Gävleborgs läns föreningsarkiv/etapp 2 – Ljusdal och
    Bollnäs kommuner
– Projekt: avsluta arkiv- och föreningsinventering inom Ovanåkers kommun
– Projekt: fortsatt inventerings- och insamlingsprojekt inom den baptistiska rörelsen
– Projekt: genomföra arbetet med Digitala sökvägar till länets historia
– Projekt: söka ytterligare medel för att kunna genomföra Dagstidningar som historisk källa
– Verka för en ökning av arkivets medlemskår till 535
– Genomföra Arkivens dag 2007
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Balansräkning

Tillgångar             Ing balans               Utg balans
Kassa               14 663,00                 15 936,50
Bank          1 924 775,84            2 302 750,44
Föreningssparbanken                    133,34                             158,30
Kundfordringar                 1 140,00                          4 670,00
Interimsfordringar             253 794,00               182 059,00
Aktier, fonder och andelar               95 638,23               125 703,29
Summa:          2 290 144,41            2 631 277,53

Skulder
Leverantörskulder               11 931,00                 16 614,00
Interimsskulder               44 143,00                 63 122,00
Upplupna arbetsgivaravg               36 292,00                 43 185,00
Personalens källskatt                 8 817,00                        41 447,00
Reservation Projekt/ Inventeringar             313 652,00               244 770,00
Reservation Projekt/Dagstidningar               150 000,00
Reservation Projekt/Digitala sökvägar               100 000,00
Reservation Projekt/Information               21 565,50                 20 000,00
Reservation medlemsgåvor               55 200,00                 55 200,00
Pensionsfond             741 475,07               741 475,07
Inventariefond             868 967,65               590 533,15
Trygghetsfond               370 000,00
Eget kapital             167 991,07               188 101,19
Årets resultat               20 110,12                   6 830,12
Summa:          2 290 144,41            2 631 277,53

2005-12-31 uppgick arkivets medel i Exportfonden och Sverigefonden till 95 638,23 kr
och 2006-12-31 var den sammanlagda behållningen i Exportfonden och Sverigefonden 125 703,29 kr.

8

Revisionsberättelse

Till årsmötet för Arkiv Gävleborg
Org nr 885000-7785

Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Arkiv Gävleborg för år 2006. 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 22 mars 2007

Eric Thollin Bengt-Åke Gustafsson Sigvard Karlsson
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Diagram 1. Diagrammet visar antalet nytillkomna och avförda medlemmar under åren 1997 -
2006. Det totala antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 518.
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Diagram 2. Diagrammet visar antalet besökare mellan åren 1997 – 2006. Åren 1998 och 1999
gjordes kraftiga publika satsningar genom Arkivens dag-aktiviteter. 2005 hade arkivet begränsat
öppethållande under januari och februari, orsaken var flyttningsaktiviteter. 2005 och 2006
redovisas siffror för besökande på Arkiv Gävleborg samt uppsökande verksamhets besöksantal.
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Diagram 3. Diagrammet visar antalet ordnade och förtecknade arkiv vid 2006 års slut. 2006
tillkom 93 nya arkiv och kompletteringar/revideringar gjordes till 162 arkiv. Det totala antalet
arkiv uppgick vid årsskiftet till 4 916.

Volymökning 1997 – 2006

Diagram 4. Diagrammet visar ökningen av antalet ordnade volymer (arkivkartonger, inbundna band)
under perioden 1997 - 2006. Tillskottet 2006 uppgick till 1 220 volymer.
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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.
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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 28 april 2007

Kl 13.00

Gävle Konstcentrum
Kungsbäcksvägen 32

(f d Silvanum)

Kaffe med dopp

En snabb introduktion om
landet Iran och dess

historia

Fakhroddin Fani


