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Arkivets styrelse
Arbetsutskott
Ordförande Sture Sandberg,
Arbetarbladet intressenter AB
Kassör 2009-09-22-12-31
Vice ordförande Göran Severin,
Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund
Kassör Carl-Göran Wallman, Stiftelsen
Grapes minne 2009-01-01-09-21

Övriga
Anders Holmgren, Mellansvenska
handelskammaren/Näringslivet
Börje Edoff, IOGT-NTO Gävleborg
Barbro Sollbe, Folkpartiet liberalerna
Gävleborg
Karin Wiebe, Moderaterna Gävleborg
Lars Andersson (s), Landstinget
Gävleborg
Hans Wahlbom, TCO Gävleborg

Ersättare
Håkan Attius, Högskolan i Gävle
Ingela Bergh, Föreningssparbanken
lokalkontor Gävle
Åke Bengtsson, Socialdemokraterna
Gävleborg

Lars Björklund, Gästriklands
idrottsförbund/SISU
Britt-Marie Rosenqvist, Miljöpartiet de
gröna Gävleborg
Robert Sten (s), Landstinget Gävleborg

Revisorer
Erik Thollin, Hemvärnet Gävle,
sammankallande
Bengt-Åke Gustafsson, Gävle
arbetarekommun
Sigvard Karlsson, Landstinget Gävleborg

Ersättare
Hans Lofors, Gefle IF
Mikael Rusthoi, SEKO Trafik, Gävleborg
Hans-Olof Olsson, Landstinget Gävleborg

Valberedning
Mats Åstrand, Lingbo, sammankallande
Maritha Lutti, Gävle
Christina Wall, Bollnäs

I samband med årsmötet den 22 april
beslutades om en reducering av antalet
ersättare från nio till sex.

Omslagsbild: Gefleborgs Trädgårdsodlaresällskap och trädgårdsmästare Lundgren i Forsbacka (kollage)

Vår ordförande har ordet
2009 var ett besvärligt år för många. Den ekono-
miska krisen fick, direkt eller indirekt, återverkningar
på de flesta verksamheter i samhället.

Arkiv Gävleborg har klarat sig väl även under detta
besvärliga år. Visserligen har bemanningen varit
lägre än normalt pga vakanser och barnledigheter.
Det har naturligtvis lett till ökad belastning på per-
sonalen och begränsat utrymmet för nya initiativ.

Det positiva överväger dock. Ekonomin är i god
ordning. Vi har i stort sett kunnat genomföra den
verksamhetsplan som gjordes upp för året.
Medlemstillflödet är fortfarande positivt. Besöks-
frekvensen ligger i stort på de nivåer den brukar.
Medlemstidningen har kommit ut med god kvalitet
och Arkivens dag har genomförts med framgång.

Vi känner också att vi har förtroende hos våra fi-
nansiärer. Relationerna med våra övriga samar-
betspartners är goda och utvecklas i positiv rikt-
ning. Vi har bl.a. kunnat lägga ner arbete på att för-

djupa kontakterna med företagen och med Högsko-
lan.

Det saknas dock inte utmaningar. Vi måste arbeta
vidare med utvecklingsfrågorna. Dit hör kontak-
terna med företagen och Högskolan. Dit hör också
utvecklingen av arkivpedagogiken. Dessutom an-
mäler sig nya frågor som kan  ändra förutsättning-
arna för arkivets verksamhet. Begrepp som Ny re-
gionindelning och kulturportföljer är två exempel
på framtidsfrågor som kommer att behöva upp-
märksammas under
det år som kommer.

Sammanfattningsvis
kan man emellertid kon-
statera att Arkiv Gävle-
borg står starkt. Det
finns en stabil plattform
att bygga vidare på för
att möte de förändringar
som sker i vår omvärld.
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Möten
Årsmöte hölls på Engeltofta konferenscentrum den
22 april. Närvarande var 58 personer varav 32
ombud. Under rubriken Engeltofta från gross-
handlarepok till nutid berättade Birgitta Lundblad
med utgångspunkt från sin nyligen utgivna skrift
med samma titel.

Styrelsen har sammanträtt vid fem tillfällen: 3 mars,
8 april, 2 juni, 21 september och 18 november.

Näringslivsgruppen: Anders Holmgren, Hans Wahl-
bom, Carl Göran Wallman och Katarina Nordin har
sammanträtt den 21 januari, 31 mars, 3 juni och
25 september.

Medlemmar
Under året har arkivet fått 19 nya medlemmar,
medan 14 medlemskap har avslutats. Därmed
hade arkivet vid årets slut 574 medlemmar.

Nya medlemmar
Gävle City Rotaryklubb
Sjökaptensföreningen i Gefle
Folkpartiet liberalerna i Bollnäs kommun
Hans Wahlbom, Gävle
Dyslexiförbundet FMLS i Gävle
Harkskärsföreningen i Gävle
Gävle folkmusikförening
Gävle kortvågsamatörer
Hälsinglands dövas förening
Gävle Tre Ankare Rotaryklubb
Forsa PRO
Jan Broman, Kungsgården
Järvsö Röda Korskrets
GDJ-fonden av år 1945
Korsnäs AB
Hälsinglands friidrottsförbund
Hofors motorsällskap
Alternativboden Lyktan, Gävle
Gävle-Valbo Rotaryklubb

Avslutade medlemskap
IOGT-NTO lokalförening 359 Los framtid
Grafiska fackförbundet avd 11
Bollnäs blåbandsförening
Järbo idrottsförening
SEKO civil, klubb 4010, Gävle
SEKO post Gävleborg åkeriklubben
SEKO post klubb brev Gävleborg
SEKO post klubb försäljning, Gävleborg
Hamrångefjärdens idrottsklubb
Gävle lottakår
Lövåsens missionsförsamling
Ingrid Österberg-Olsson, Älvkarleby

Söderhamns baptistförsamling
Arbrå Röda Korskrets

Medlemskap och representation
Arkivet är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund,
Svenska Arkivsamfundet, Arbetarnas Kulturhisto-
riska Sällskap, Svensk idrottshistorisk förening,
Näringlivsarkivens förening, Gästriklands kulturhis-
toriska förening, Svenska Industriminnes-
föreningen och Föreningen Bergslagsarkiv. Barbro
Eriksson är medlem i Föreningen Sveriges Länsar-
kivarier.

Personal
Ordinarie anställningar
Stig Agnholm, arkivassistent 60%,
2003-01-15 – 2009-12-31
Jörgen Björk, arkivarie 75%
2009-02-19 – 2009-12-31
Lisa Engström, arkivarie 100%,
2001-04-01 – 2009-12-31
sjukskrivningsperiod från 03-04 – 05-11
barnledig 05-12 – 12-31
Barbro Eriksson, arkivchef 100%,
1978-07-01 – 2009-12-31
Agnetha Nellfors, assistent 100%
1981-04-01 – 2009-12-31
Katarina Nordin, arkivarie 100%,
2004-02-01 – 2009-12-31

Arbetet styrs sedan 1994 av verksamhetsmål och
individuella måldokument. Utvecklings- och uppfölj-
ningssamtal har hållits med samtliga i personal-
gruppen.

Ekonomi
Arkivet finansieras till stor del av medel från Lands-
tinget Gävleborg, årets anslag uppgick till 1 800 000
kr. Staten är en annan viktig bidragsgivare där stö-
det består av ett bidrag till föreningsdelen och ett
bidrag till näringslivsdelen. Samme finansiär sva-
rar även för tre lönebidragstjänster om 2,35 års-
verken, ett bidrag har uppgått till 70 % och de två
övriga till 80 %.

Den insats som arkivets egna medlemsorga-
nisationer står för, i form av medlems- och hyllme-
teravgifter, är av stor betydelse för föreningens ställ-
ning och en grundpelare i verksamheten. Med glädje
kan vi konstatera att föreningslivet i Gävleborgs län
visar stort intresse för och tar aktivt ansvar i
bevarandefrågorna. Näringslivets del av medlems-
avgifterna uppgår till 13%.

Den del av budgeten som utgörs av s k fasta bi-
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drag, d v s medel från stat, landsting och kommu-
ner, svarar för 86%. Övriga bidrag såsom projekt-
medel och tillfälliga pengar utgörs av 14%.

Gåvor/ersättning för framtida förvaring har motta-
gits från Gunnar Fahlstedt, (f d ägare av Fahlstedts
byggnads AB), 7 000 kr, Gävle stuveri AB, 28 000
kr, Pappersindustriarbetareförbundet avd 146, Norr-
sundet, 10 000 kr samt Bergsjö gymnastikfören-
ing 500 kr.

Årets bokslut uppvisar ett överskott om 99,52 kr. I
bokslutsarbetet har Öhrlings PricewaterhouseCoopers
engagerats. För detaljer i ekonomin hänvisas till
den ekonomiska redovisningen i verksamhetsbe-
rättelsen.

Leveranser
Under 2009 har 123 leveranser omfattande 135
hyllmeter inkommit till arkivet.

Av årets leveranser utgör 49% material från orga-
nisationer hemmahörande i Gävle, 8% vardera från
Hudiksvall och Söderhamn samt 18% är av dist-
riktskaraktär.

Bland de mer omfattande leveranserna kan sär-
skilt nämnas arkivet efter järnbruket i Oslättfors
med verksamhetsperiod 1697-1997 med en mate-
rialmängd om 19 hm samt kompletteringar till Gävle
stuveri AB och Pappersindustriarbetareförbundet
avd 146 i Norrsundet, båda leveranserna mäter
vardera 11 hm. Gefle sjökaptensförening, med start
1776, är ett historiskt fullmatat arkiv. Wahlbergs
juvelerarefirma och Fahlstedts byggnadsfirma är
arkiv som befäster vår verksamhet inom närings-
livssidan.  Alternativboden Lyktans i Gävle arkiv är
ett fint exempel på en ny grupp av organisationer.
Mo centeravdelning med bildandeår 1913 är en av
partiets äldsta avdelningar.

Från stadsarkivet i Gävle har följande arkiv över-
förts: Gästriklands kulturhistoriska förening,
Hembygdsföreningen Gävle gille, Gävle Tre Ankare
Rotaryklubb, Gävleborgs läns konstförening, Gefle
sjökaptensförening, Östgöta gille, Gävle land-
stormspojkar, Gefle luftvärnsförening, Gävle urmak-
areförening, Hilleby-Varva vägförening, Forsbacka
vägförening, Säljemar-Iggöns vägsamfällighet,
Valbo vägförening, Historiska klubben i Gävle,
Torsdagsklubben, Helsinge gille, Södra Norrlands
lokalavdelning av Svenska Exekusionsmännens
riksförbund, Kamratföreningen Munken, Under-
stödsföreningen Gefle ångväveri AB:s arbetares
sjukkassa, Gävle kortvågsamatörer, Sveriges han-

delsresandes förening – Gävlesektionen, Fors-
backa trafikförening och Gästriklands turistfören-
ing. Under 2010 förväntas ytterligare arkiv överfö-
ras från stadsarkivet till Arkiv Gävleborg.

Ordnings- och förteckningsarbete
Ordnings- och förteckningsarbetet utgör en
kärnverksamhet och måste fortgå kontinuerligt och
med hög kvalité. Större delen av personalgruppen
har engagerats i arbetet men trots detta har mäng-
den oförtecknat inte minskats utan mängden obe-
arbetat material har ökat. 149 nya arkiv har för-
tecknats, 98 arkiv har kompletterats och hela 44
äldre arkiv har reviderats. Vid årets slut uppgick
antalet ordnade volymer till 33 611, vilket är en ök-
ning med 830 volymer mot 2008.

Handlingarna efter Gefleborgs trädgårdsodlare-
sällskap har ordnats. Sällskapet startade sin verk-
samhet 1875 och materialet sträcker sig fram till
2003. Hälsingehambons arkiv spänner över åren
1965-2005. Från Hudiksvalls kommun kan arkiven
Hudiksvalls köpmannaförening (1856-2000) och
Hudiksvalls handelssocietets pensionskassa
(1831-1998) nämnas. Pensionskassan ger, för den
aktuella tidsperioden, en utomordentlig bild av det
sociala behovet i staden Hudiksvall. Idrottsrörelsen
representeras av arkiven Gästriklands bowlings-
förbund (1937-2006), Hybo allmänna idrottsklubb
(1919-1995) och Kilafors idrottsförening (1919-
1997).

Den metodistiska rörelsen har kompletterat arkiv-
ets rika samling av frikyrkoarkiv. Aktuella försam-
lingar är Sankt Matteus församling (1870-1956),
Sankt Petri församling (1897-1956), Valbo
metodistförsamling (1896-2000), Forsbacka
Zionförsamling (1890-1965), Bomhus metodist-
församling (1902-1939) och Bomhus metodist-
församling (1957-2008).

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

Affischsamlingen har utökats med 63 separata verk
och innehåller nu 2 633 affischer. Biblioteket har
vuxit med 246 nya titlar och basen uppvisar 10 496
poster (böcker, artiklar och tidskrifter).

Bildregistret har utökats med 153 nya fotografier.
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Databasen omfattar 19 500 fotografier varav 19 084
är scannade.

Företagsregistret har information om 1 525 olika
företag. Arkivbildaregistret som dokumenterar
förenings-, gårds- och byarkiv samt personarkiv,
såväl upphörda som levande, innehöll i december
information om 16 876 organisationer.

Forskare, studiebesök och stipendium
Arkivet har besökts av 185 forskare vid 365 tillfäl-
len. 1 422 volymer har tagits fram till forskarsalen,
vilket är en ökning med 342 volymer mot 2008.
Fjärrlånestatistiken uppvisar 7 lån om 15 volymer.
Totalt har arkivet besökts av 1 118 personer. I sam-
band med externa föredrag, kurser och liknande
har ytterligare 300 personer informerats om Arkiv
Gävleborgs verksamhet.

Vi har sammantaget haft 18 studiebesök från gym-
nasieskola och vuxengymnasiet, varav 2 varit arkiv-
lektioner. Det totala antalet elever uppgick till 270.

Arkiv Gävleborg har inrättat ett stipendium på
10 000 kr till studerande vid Högskolan i Gävle.
Stipendiet utgör en belöning för en utmärkt studie-
prestation och ett väl genomfört examensarbete
på B-, C- eller högre nivå. Arbetet ska behandla
företeelser eller skeenden i historisk tid eller i nutid
inom regionen Gävleborgs län. Vid uppsatsförf-
attandet ska material från Arkiv Gävleborg ha an-
vänts. Uppsatser inom ämnesområdena historia,
religionsvetenskap, kulturvetenskap samt övriga

ämnen inom samhällsvetenskap och humaniora,
kan komma ifråga för stipendiet. Stipendiet ska ses
som ett försök att stimulera forskningen inom vårt
område.

Bland skrifter och artiklar som producerats under
året kan nämnas: Moderata kvinnor i stad och
kommun – efter 1909 där Margareta Pedersen-
Ekström och Solveig Zingmark varit medförfattare.
Vingar över Gästrikland (Gästriklands kulturhisto-
riska förenings årsbok 2009), författare Lars Hill-
ström och Lars Debrén, Annie Åkerhielm – med
kulturkonservatism och bitterhet som drivkraft,
(Presshistorisk årsbok 2009) av Barbro Sollbe
samt Vägledning till Mellansvenska handels-
kammarens arkiv av August Löfgren Sparresäter
som utgjorde hans magisterexamensarbete inom
masterprogrammet i ABM/Arkivvetenskap vid Upp-
sala universitet. Röster från gropen - om att skriva
historik av Torgny Karnstedt (Berslagshistoria
2009). På jakt efter svunna tider? En samproduk-
tion av ABM-gruppen.  Dessvärre är det flera aka-
demiska uppsatser som aldrig lämnas in.

Hemsida och medlemsblad
Arkivets medlemsblad ArkivXet har utkommit med
3 nummer. Verksamhetsberättelsen utgjorde det
första numret. Nummer två var ett temanummer
Storstrejken 1909 – en dramatisk strid fyller 100
år, författare var Christian Valeur och tredje num-
ret var ett s k  blandnummer med artiklar från olika
områden bl a Friskis & Svettis, Folk i rörelse - ett
arkivbaserat läromedel på nätet, Gårdfarihandel

Boksläpp på arkivet. Moderata kvinnor i stad och kommun efter 1909 överlämnas till arkivchef
Barbro Eriksson av oppositionsrådet  Inger Källgren Sawela och medförfattarna Margareta
Pedersen-Ekström samt Solveig Zingmark.
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och emigration – dåtidens näringsproblem m fl.
Redaktionen består av Lisa Engström, Barbro Er-
iksson, Agnetha Nellfors och Barbro Sollbe.

Hemsidan (www.arkivgavleborg.se) har upp-
daterats med aktuell information. Med glädje kan
vi konstatera att allt fler besökare börjar använda
den nätbaserade och sökbara databasen över
arkivbildare. Antalet besökare på hemsidan har
uppgått till 2 323.

Arkivens dag På liv och död
Lördagen den 14 november bjöds besökarna på
allt från vaggan till graven. Utställningarna fokuse-
rade på olika sjukdomar/epidemier/olyckor som
hemsökt länet, smittkoppor, spanska sjukan, tbc
och alkoholism. Ett av föredragen hölls av
kommunantikvarie Lena Boox som berättade den
dittills okända historien om Forsbacka herrgård
som förläggning för unga judinnor vilka kommit från
koncentrationslägren Auschwitz och Bergen-Bel-
sen med Folke Bernadottes vita bussar. Styrelse-
ledamoten Göran Severin berättade med stor inle-
velse och mycket kunskap om eldbegängelsens
historia. Den traditionsenliga tipsrundan genomför-
des i år i samarbete med övriga arkivinstitutioner i
Gävle. Besöksantalet uppgick till ca 120.

ABM och annat samarbete
ABM-gruppens syfte är att bevara, bevaka och till-
gängliggöra vårt kulturarv inom länet samt att ar-
beta för fortsatt samarbete institutionerna emellan.
Gruppen som, förutom Arkiv Gävleborg, består av
Landstingsarkivet, Länsmuseet Gävleborg, Gävle
stadsarkiv, Sveriges järnvägsmuseum, Stats-
biblioteket Gefle Vapen, Sveriges fängelsemuseum
och Länsbiblioteket Gävleborg har sammanträtt
regelbundet: 5 februari, 5 maj, 10 augusti, 12 okto-
ber och 14 december. Till Släktforskardagen på
Stadsbiblioteket Gefle Vapen, den 31 januari,
sammanställdes en digital presentation över do-
kument som innehåller rikligt med persondata.

Arkivnätverket i länet har återupptagit sin verksam-
het och en första träff ägde rum på Lantmäteri-
verket den 22 oktober.

Stadsarkivet i Gävle och Arkiv Gävleborg har på-
börjat ett samarbete kring skolverksamhet.

Avslutningsord
Personalsituationen har utvecklats positivt under
2009, ytterligare en arkivarie har anställts. Den utö-
kade bemanningen har ännu inte gett full effekt då
en arkivarie varit barnledig större delen av året.

Förhoppningarna är därför stora på att 2010 ska
upplevas mer tillfredsställande med högre stabili-
tet i personalgruppen.

En av arkivets målsättningar är att kunna arbeta
kontinuerligt med tillgängliggörandet av arkivets
samlingar. Det nyinstiftade högskolestipendiet är
ett steg i denna riktning och likaså det påbörjade
arbetet inom ABM-gruppen. Arkiv Gävleborg har allt
sedan starten 1978 värnat om arkivpedagogiskt
arbete och kommer så att fortsätta.

De ekonomiska förutsättningarna skapar grunden
för vår verksamhet. Den kraftigt försämrade sam-
hällsekonomin ger också återskall inom arkiv-
sektorn. En reducering av de fasta bidragen skulle
medföra allvarliga försämringar och minskade
möjligheter att bedriva ett kvalitativt kulturarvs-
baserat arbete. Dialoger har förts med länets kom-
muner angående möjligheterna till höjda bidrags-
nivåer.

Digitaliseringen är dagens och morgondagens
stora ämne och här finns investerings- och utveck-
lingsbehov som kommer att aktualiseras under
2010.

De statliga bidragen, dvs de som förmedlas via
Riksarkivet, utgör endast 12 % av arkivets totala
budget för 2009 och någon uppräkning har inte ägt
rum på många år. Enligt staten räknas arkiven in
bland de s k kulturarvsinstitutionerna men medel
saknas för att uppfylla de krav som följer med detta.
Stödet till arkiven måste stärkas och skapa stabi-
lare förutsättningar för den gärning som bedrivs
runt om i landet. En förutsättning för en god och
långsiktig verksamhet är en stabil ekonomisk grund
och detta är vad de flesta arkiv inom sektorn sak-
nar.

Arbetet med att säkra ekonomin för kommande år
måste fortsätta oförtrutet.  Stöd för verksamheten
erhålls från Landstinget Gävleborg, länets kommu-
ner, Riksarkivets enskilda nämnd, AMV och med-
lemsorganisationerna. Tack alla ni som möjliggör
Arkiv Gävleborgs gärning!

Slutligen vill styrelsen rikta ett tack till arkivets per-
sonalgrupp för professionalism, engagemang och
goda resultat.

Gävle i mars 2010

Styrelsen/ Barbro Eriksson
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Resultaträkning

Intäkter Budget 2009 Bokslut 2009   Budget 2010
Statsbidrag                   283 000            283 090,88            291 182
Landstingsbidrag       1 800 000   1 800 000,00         1 900 000
Bidrag AMV          325 000      412 475,00            590 000
Bidrag Gävle kommun          310 000      310 000,00            310 000
Bidrag övriga kommuner          175 000      185 532,00            195 000
Statsbidrag/näringsliv          139 400      139 417,32            142 080
Medlemsavgifter          360 000      365 020,00            390 000
Projekt/Inventering            40 000                                 40 000
Projekt/Dagstidningar          200 000        50 000,00            200 000
Räntor            80 000        14 176,45              16 000
Övriga intäkter        73 541,00
Summa:       3 712 400   3 633 252,65         4 074 262

Kostnader
Löner egen stat                                   1 050 000      851 405,00         1 082 000
Löner AMV                                      400 000      476 813,00            639 450
Arbetsgivaravgifter          500 000      440 355,00            559 470
Pensionskostnader          145 000      210 951,00            200 000
Personalvård            30 000        21 418,21              25 000
Lokalhyra       1 075 000   1 101 678,00        1 120  000
Övriga lokalkostnader            55 000        52 062,00              55 000
Inventarier            50 000        79 142,00              50 000
Arkivmaterial            25 000        23 433,00              25 000
Kontorsmaterial            30 000        18 914,50              22 000
Litteratur            15 000        16 539,00              15 000
Service och underhåll            45 000        39 889,00              45 000
Telefon            15 000        15 463,00              15 000
Porto            25 000        23 375,60              25 000
Hotell och resekostn            20 000          9 024,00              20 000
Kurser            20 000          1 845,00              20 000
Internetavgifter            12 000          5 606,00              12 000
Information och möten            45 000        56 968,54              45 000
Försäkringar              4 000          3 168,00                4 000
Konsultarvode            11 000        10 511,00              11 000
Projekt/Inventering            40 000                                          40 000
Projekt/Dagstidningar          200 000            200 000
Övriga kostnader             695,00
Avskrivningar
Reserverade medel      175 500,00
Förlust avyttrade fonder         -3 768,72
Räntekostnader          2 166,00
Årets resultat               99,52
Summa:       3 812 000   3 633 252,65         4 229 920
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Balansräkning

Tillgångar Ing balans Utg balans
Swedbank       2 289 269,70        2 267 512,50
Plusgiro        604,49             20 071,49
Kundfordringar     3 120,00               2 120,00
Interimsfordringar            25 843,00           317 085,00
Aktier, fonder och andelar          104 661,95           108 430,67
Summa:       2 423 499,14        2 715 219,66

Skulder
Leverantörskulder            15 952,00             12 097,00
Interimsskulder              2 500,00               1 900,00
Upplupna arbetsgivaravg 110 082,00           145 705,00
Upplupen löneskatt på pension             30 623,00
Personalens källskatt   36 098,00             28 328,00
Reservation Projekt/ Inventeringar 205 460,00           205 460,00
Reservation Projekt/Dagstidningar 150 000,00                              200 000,00
Reservation medlemsgåvor   74 660,00           120 160,00
Reservation Kommunala medel             16 000,00
Pensionsfond 243 783,00           289 883,00
Inventariefond 620 533,15           700 533,15
Trygghetsfond 768 510,07           768 510,07
Eget kapital 197 441,09           195 920,92
Årets resultat             - 1520,17 99,52
Summa:       2 423 499,14        2 715 219,66

2009-12-31 fastställdes anskaffningsvärdet för arkivets innehav av aktiefonder till 104 661 kr.

Revisionsberättelse

Till årsmötet för Arkiv Gävleborg
Org nr 885000-7785
Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Arkiv Gävleborg för år 2009. Det är
styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet
och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen
för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i arkivet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
har handlat i strid med arkivets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med god revisionssed i Sverige och ger därmed en rättvisande bild av arkivets
resultat och ställning.

Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med arkivets stadgar.

Gävle den 8 februari 2010

Eric Thollin Bengt-Åke Gustafsson Sigvard Karlsson
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Medlemsutvecklingen 2000 – 2009

Diagram 1. Diagrammet visar antalet nya och upphörda medlemskap under åren 2000 - 2009.
Det totala antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 574.

Besöksutvecklingen 2000 – 2009

Diagram2. Diagrammet visar antalet besökare mellan åren 2000 – 2009. 2005 hade arkivet
begränsat öppethållande under januari och februari, orsakat av flyttningsaktiviteter. 2005 – 2009
redovisas siffror för besökande på Arkiv Gävleborg samt uppsökande verksamhets besöksantal.
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Arkivtillväxten 2000 – 2009

Diagram 3.Diagrammet visar antalet ordnade och förtecknade arkiv vid 2009 års slut. 2009
tillkom 149 nya arkiv och kompletteringar/revideringar gjordes till 142 arkiv. Det totala antalet arkiv
uppgick vid årsskiftet till 5268.

Volymökning 2000 – 2009

Diagram 4. Diagrammet visar ökningen av antalet ordnade volymer (arkivkartonger, inbundna
band) under perioden 2000 – 2009. Tillskottet 2009 uppgick till 830 volymer.
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Ordnade arkiv 2000 – 2009

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

Arkiv efter kommuntillhörighet

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