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Verksamhetsberättelse 2010

Stabilt år – många utmaningar väntar om hörnet

A

rkiv Gävleborg kan lägga ytterligare ett framgångsrikt år till handlingarna. Utvecklingen under 2010
har präglats av stabilitet. De mål som ställts upp har uppnåtts eller överträffats på i stort sett alla punkter.
• Det ekonomiska utfallet är positivt och relationerna
med våra finansiärer är fortsatt goda.
• Medlemsantalet ökar fortfarande. Målet var 10 nya
medlemmar. Det blev 27. Det är anmärkningsvärt
med tanke på att vi redan är det arkiv i landet som
har flest medlemmar (nästan 600).
• Det grundläggande ordnings- och förteckningsarbetet har genomförts som planerat och med råge.
• Kontakterna med vår omvärld - skolor, högskola,
forskare, besökare och media har fungerat väl. Kontakterna med media har utvecklats bl.a. genom sam
arbetet kring publicering av gamla arkivbilder.
På det hela taget ett stabilt år. VG skulle man kunna sätta
som betyg om man håller sig till den ännu rådande
betygsskalan.
Det finns förvisso utmaningar framöver. Redan att slå
vakt om de positioner vi har kräver en stor arbetsinsats.
Det är vidare önskvärt med ekonomisk förstärkning för
att vi skall kunna göra mera på framför allt det pedago-

giska området. Vi vill ju alltid att flera besökare och fors
kare skall kunna ta del av det intressanta material som vi
har.
Inom ett par år får vi också nya regler för fördelning av
statliga medel till kultursektorn. Den s k samverkansmodellen rymmer både möjligheter och risker för Arkivets
del. Den öppnar nya möjligheter att utveckla samarbetet
med andra regionala minnesinstitutioner. Riskerna ligger bl.a. i att arkiven kan få svårt att hävda sig mot andra
kulturintressen när pengarna skall fördelas .
Förberedelserna för att ta fram en regional kulturplan
är i gång. Den blir ett viktigt inslag i samverkansmodellen. Det är en spännande
utmaning för Arkiv
Gävleborg att medverka
och hävda våra intressen
i den. Med det stabila utgångsläge som vi har är
jag övertygad om att vi
med tillförsikt kan ta oss
an det arbetet.
Sture Sandberg
ordförande

Arkivets styrelse
Arbetsutskott
Ordförande Sture Sandberg, Arbetarbladet intressenter AB
Vice ordförande Göran Severin, Gästrike-Hälsinge
hembygdsförbund
Barbro Sollbe, Folkpartiet liberalerna Gävleborg
Den ekonomiska hanteringen sköts av tjänstemännen i
samråd med ordf
Övriga
Anders Holmgren, Mellansvenska handelskammaren/
Näringslivet
Börje Edoff, IOGT-NTO Gävleborg
Karin Wiebe, Moderaterna Gävleborg
Hans Wahlbom, TCO Gävleborg
Lars Andersson, Landstinget Gävleborg
Ersättare
Håkan Attius, Högskolan i Gävle
Ingela Bergh, Föreningssparbanken lokalkontor Gävle
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Åke Bengtsson, Socialdemokraterna Gävleborg
Lars Björklund, Gästriklands idrottsförbund/SISU
Britt-Marie Rosenqvist, Miljöpartiet de gröna Gävleborg
Robert Sten, 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
Peter Hasch, Gävle
Christina Wall, Bollnäs

Möten
Årsmöte hölls på Godtemplarhuset i Hudiksvall den 21
april. Drygt 50 personer deltog varav 27 ombud. Under
rubriken Drömmen om Järvsöfaks berättade Jan-Olov
Persson historien om åren med sin framgångsrika häst.
Styrelsen har sammanträtt vid fem tillfällen: 3 mars, 6
april, 8 juni, 30 september och 25 november.
Arbetsutskottet: Sture Sandberg, Barbro Sollbe och
Göran Severin har sammankallats ett par gånger ang regionaliseringen och den nya kulturplanen.
Medlemmar
Under året har arkivet fått 27 nya medlemmar, medan 11
medlemskap har avslutats och vid årets slut uppgick
medlemsantalet till 589.
Nya medlemmar
Hassela centeravdelning och centerkvinnor
Lexe fastighetsägareförening, Gävle
Humanistiska samfundet i Gävle
Ockelbo vägförening
Gefle rotaryklubb
Svenska spårvägssällskapet, Gävleavdelningen
Sätra socialdemokratiska förening, Gävle
PRO Hudiksvall
Badarklubben Böcklingarna, Gävle
Astma- och allergiföreningen i Gävleborgs län
Riksförbundet unga musikanters distrikt Gävleborg
Bostadsrättsföreningen Faxe, Söderhamn
Sven Lübecks insamlingsstiftelse
English speaking society, Gävle
SPF distrikt 210 Hälsingland
Valbo röda korskrets
Civilförsvarsförbundet Gävleborg
Gävle Galvan AB
Bergsjö – Hassela lantbrukarnas riksförbund
Stocka folkets hus
Sällskapet NT, Gävle
SKTF:s pensionärsverksamhet i Gävle
PRO Kilafors
PRO Söderala – Marma
Svenska rödakorset, region mitt
Psoriasisförbundet Gävle
Gävle södra rotaryklubb
Avslutade medlemskap
Gävleborgsdistrikt av Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund
Gästriklands tennisförbund
Hudiksvalls broderskapsgrupp
Fackförbundet ST region nord

Frälsningsarmén Hudiksvall
Bomhus villaägareförening, Gävle
Kvinnojouren Ljusglimten i Ljusdal
SEKO Telia Gävleborg
Valbo hembygdsförening
Frälsningsarmén Söderhamn
IOGT-NTO 614 Regndroppen, Rengsjö
Medlemskap och representation
Arkivet är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund,
Svenska Arkivsamfundet, Arbetarnas Kulturhistoriska
Sällskap, Svensk idrottshistorisk förening, Näringlivsarkivens förening, Gästriklands kulturhistoriska förening, Svenska Industriminnesföreningen och Föreningen Bergslagsarkiv. Barbro Eriksson är medlem i
Föreningen Sveriges Länsarkivarier.
Personal
Ordinarie anställningar
Stig Agnholm, arkivassistent 60%,
2003-01-15 – 2010-12-31
Jörgen Björk, arkivarie 100%
2009-02-19 – 2010-12-31
Lisa Engström, arkivarie 100%,
2001-04-01 – 2010-12-31
barnledig t o m 04-06
därefter tjänstgöring 80%
Barbro Eriksson, arkivchef 100%,
1978-07-01 – 2010-12-31
Agnetha Nellfors, assistent 100%
1981-04-01 – 2010-12-31
Katarina Nordin, arkivarie 100%,
2004-02-01 – 2010-12-31
Sandra Söderman, praktikant, Uppsala universitet
2010-02-22 – 03-26
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 medel från Landstinget
Gävleborg, årets anslag uppgick till 1 900 000 kr, vilket
motsvarar 47 % av driftkostnaderna. Staten är en annan
viktig bidragsgivare där stödet består av ett bidrag vardera till förenings- och näringslivsdelen. Samma finansiär svarar även för tre lönebidragstjänster om totalt 2,6
årsverken. De statliga bidragen utgör sammantaget 25 %
av kostnaderna. Det ekonomiska stödet från länets kommuner är av yttersta betydelse och bidragen utgör 13 %
av ekonomin. Resterande 15 % innefattar medlemsav-
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gifter, räntor och övriga bidrag.
Den insats som arkivets egna medlemsorganisationer
står för, i form av medlems- och hyllmeteravgifter samt
gåvor, är av stor betydelse för föreningens ställning 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 medlemsavgifterna uppgår till 12%.
Årets bokslut uppvisar ett underskott om 9 272,68 kr.
I bokslutsarbetet har Öhrlings PricewaterhouseCoopers
engagerats. För detaljer i ekonomin hänvisas till den ekonomiska redovisningen i verksamhetsberättelsen.
Leveranser
Under 2011 har 115 leveranser omfattande 75 hyllmeter
inkommit till arkivet.
Av årets leveranser utgör 44% material från organisationer hemmahörande i Gävle kommun, 46% är jämt
fördelade mellan övriga kommuner och 10% är av dist
riktskaraktär.
Bland de mer omfattande leveranserna kan särskilt
nämnas arkivet efter Sällskapet N T, Gävle. Sällskapet
bildades 1868 dvs året före den stora stadsbranden och är
aktivt än idag. Arkivet som mäter hela 11 hm har tidigare
varit placerat på stadsarkivet i Gävle. Bland övriga större
leveranser kan nämnas Svedala-Arbrå verkstadsklubb
om 8,5 hm, Gefle rotaryklubb 6 hm och lokalhistoriker
Lars Lindhs efterlämnade arkiv. På näringslivssidan har
arkiven efter AB Hjalmar Andersson & Co (1919- 1971)
och E W Englunds diversehandel i Gävle överlämnats.
Oslättfors bruksarkiv har kompletterats med ritningar.
Ett synnerligen intressant personarkiv har överlämnats
som gåva efter Erhard Englund. E Englund var aktiv
inom arbetarrörelsen i Bomhus och hans efterlämnade
dagböcker skildrar livet i stort och smått under åren
1914 – 1955.
Från stadsarkivet i Gävle har följande arkiv överförts:
Gefle rotaryklubb, English speaking society, Gävle samt
det tidigare nämnda Sällskapet NT.
Ordnings- och förteckningsarbete
Ordnings- och förteckningsarbetet utgör kärnverksamhet och måste fortgå kontinuerligt och med hög kvalité.
Stora delar av personalgruppen har engagerats i arbetet
men trots detta har mängden oförtecknat material endast reducerats marginellt. 114 nya arkiv har förtecknats,
82 arkiv har kompletterats och 23 äldre arkiv har revid
erats. Vid årets slut uppgick antalet ordnade volymer till
34 429, vilket är en ökning om 818 volymer.
Det till omfånget största arkiv som ordnats är Producentorganisationen Gävlefisk, bildad 1935. Moderarkivet
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som omfattar 134 volymer kompletteras av ytterligare tio
arkivbildare inom samma bransch såsom Söderhamns
och Norrala fiskförsäljnings AB, Gävleborgs läns ömsesidiga fiskredskapsförsäkringsbolag, sex fiskförsäljnings
lag, en salteriförening och ett fiskareförbund. Tillsammans utgör de ett omfattande informationsmaterial över
länets fiskenäring. Handlingarna efter IOGT-NTO
föreningen 614 Rengsjö omfattar åren 1883 – 1992 vilka
tillsammans med de 11 systerföreningarnas arkiv är ett
värdefullt inslag i Bollnäs kommuns nykterhetshistoria.
Riddartempel Manhem (1905 – 2008) av Tempelriddarorden är ytterligare ett intressant och volymrikt arkiv,
omfattande med underavdelningar 85 volymer. Hudiksvalls handelssocietets pensionskassa (1831-1989) är ett
på socialhistoria rikt material, det samma gäller Hudiksvallsortens finlandskommittés arkiv (1939-1948). Till de
större kompletteringsarbetena hör Folkpartiet liberalerna Gävleborg (1934 – 2002), utgörande hela 458 volymer, vilket innebär att det är det största politiska arkiv
som ryms inom Arkiv Gävleborg.
Övriga samlingar och databaser
Ordnande och registrerande av arkivmaterial som fanor,
fotografier, affischer samt uppbyggandet av referensbiblioteket fortskrider. För att tillgängliggöra arkiven för
besökare är byggande av databaser och digitalisering en
viktig del i arbetet, vilket även minskar slitaget på känsligt material.
Affischsamlingen har utökats med 34 separata verk
och innehåller nu 2 667 affischer. Biblioteket har tillförts
82 nya titlar och basen uppvisar 10 578 poster (böcker,
artiklar och tidskrifter).
Bildregistret har utökats med 131 nya fotografier. Databasen omfattar 19 631 fotografier och samtliga är scannade. Utöver dessa tillkommer ett antal ej registrerade
bildsamlingar, vilka omfattar ytterligare ca 20 000 foton.
Företagsregistret har information om 1 535 olika företag. Arkivbildarregistret som dokumenterar förenings-,
gårds- och byarkiv samt personarkiv, såväl upphörda
som levande, innehöll vid årsskiftet information om
16 971 organisationer.
Forskare, studiebesök och stipendium
Arkivet har besökts av 231 forskare vid 297 tillfällen.
1 408 volymer har tagits fram till forskarsalen, vilket är
ungefär samma volymantal som 2009. Fjärrlånestatistiken uppvisar 7 lån om 16 volymer. Totalt har arkivet
besökts av 1 400 personer. I samband med externa föredrag, kurser och liknande har ytterligare 300 personer
informerats om Arkiv Gävleborgs verksamhet.
Vi har sammantaget haft 28 studiebesök från gym-

nasieskolan och vuxengymnasiet, varav 10 varit arkivlektioner. Det totala antalet skolelever uppgick till 815.
För första gången har vi haft det stora nöjet att dela ut
Arkiv Gävleborgs stipendium till studerande vid Hög
skolan i Gävle. Stipendiet, som instiftades 2009, är på
10 000 kr och utgör en belöning för "en utmärkt studieprestation och ett väl genomfört examensarbete på B-,
C- eller högre nivå". Arbetet ska behandla företeelser och
skeenden inom Gävleborgs län, historiska eller nutida,
och man ska ha använt källmaterial från Arkiv Gävleborg. Kommittén beslutade att dela priset mellan Cecilia
Westergård och Andreas Backström, den förra för
hennes B-uppsats i Media- och kommunikationsveten
skap och den senare för hans C-uppsats i Historia.
I samband med höstens val arrangerades flera aktivi
teter kring ämnet. Bildspelet Rösträtt och valfläsk vände
sig i första hand till högstadiet och gymnasieskolan och
ca 700 elever tog del av det. Den 15 september visades
gamla valfilmer för ett fyrtiotal personer. Radio Gävleborg sände ett timslångt program om valaffischens historia.
Arkivlektioner har hållits vid 14 olika tillfällen.
Den 17 november genomfördes i samarbete med
Folkrörelsernas arkivförbund ett seminarium i hur man
använder det nationella arkivpedagogiska läromedlet
www.folkirorelse.se.
Bland skrifter och artiklar som producerats under året
kan nämnas: Kultur utan nöje, kulturnöjen eller nöjaktig
kultur? Arbetarbladets kultursidors utveckling mellan
1989 – 2009 av Cecilia Westergård (se ovan) och Idrottsföreningar i Gävleområdet under folkhemmets första decennier 1945 – 1960 av Andreas Backström (se ovan)).
Från Olympia till Filmstaden – Gävles biografer under
100 år 1905 – 2005, författad av Jan G Ljungström och
Erik Modig. Strömmingsbeståndets fluktuationer under
de senaste århundradena i Bottenhavet, bl flera författare
kan nämnas Lena Eriksson. Hudiksvalls biblioteks historia – stadsbiblioteket 1913 – 1963 med dess föregångare
sockenbiblioteket av Karin Edlund. Vi har även bidragit
med visst material till boken Manne Östlund 1904 – 1957,
Konstnär och hembygdsvårdare av Lars-Erik Wretblad.
Dessvärre är det flera akademiska uppsatser som aldrig
lämnas in.
Hemsidan och medlemsbladet i ny form
Arkivets medlemsblad ArkivXet har utkommit med 3
nummer. Verksamhetsberättelsen utgjorde det första
numret. Nummer två var ett temanummer, Med ett fritt
sinne – ett temanummer om liberalismen. Hans Lindblad
gav den historiska bakgrunden, Barbro Sollbe intervjuade oppositionsrådet Carina Östansjö m fl. Årets sista

nummer innehöll information kring Arkivens dag samt
annat som tilldragit sig på arkivet. Från och med tredje
numret har medlemsbladet fått en ny och mer modern
design. Redaktionen består av Lisa Engström, Barbro
Eriksson, Agnetha Nellfors och Barbro Sollbe.
Hemsidan (www.arkivgavleborg.se) har gjorts om under året och vår förhoppning är att den, i sin nya skepnad, är mer användarvänlig samt ger mer information än
tidigare. Antalet unika besökare på hemsidan har uppgått till 3 180.
Vänsterpartiets kongress var förlagd till Gävle och den
7 maj arrangerade arkivet en stadsvandring i den lokala
arbetarrörelsens fotspår.
Den 18 maj stod Arkiv Gävleborg som lokal värd för
Bergslagsarkivs exkursion och årsmöte. Det hela förlades
till Wij trädgårdar och Wij valsverk i Ockelbo kommun.
Kommunen bidrog ekonomiskt till arrangemanget.
Investeringar i tillgängliggörande
Med syfte att förbättra samt öka förutsättningarna för
tillgängliggörande har en rad investeringar genomförts
bl a har nya datorer, bildskärmar, programvaror och en
ny scanner inköpts. Personalen har genomgått olika utbildningar.
Arkivens dag "Miljön är kärnfrågan"
Lördagen den 13 november satsade Arkiv Gävleborg på
att skildra miljörörelse ur olika vinklar. Utställningarna
som producerades handlade om Kärnkraftsomröstningen 1980, Aktionsgruppen Rädda Voxnadalen, Miljöpartiets framväxt och Tjernobylkatastrofen. Den senare
kompletterades genom en insamling av minnen från de
”strålande dagarna” 1986. Insamlingen gjordes i samarbete med Arbetarbladet, vilket medförde god spridning.
Inger Schörling, f d eu-parlamentariker, gav en personlig
bild av sitt engagemang inom miljörörelsen och Sture
Sandberg berättade om hur informationsarbetet inom
Gävle kommun organiserades under Tjernobylkatastrofen. Arrangemanget uppmärksammades av pressen, radio Gävleborg och TV. Besöksantalet uppgick till ca 200.
ABM och annat samarbete
ABM-gruppen samarbetar för att öka tillgängligheten till
de gemensamma bestånden. Genom att lära av varandra
var olika uppgifter kan sökas kan vi ge våra besökare bättre service, oavsett om det är arkivhandlingar, böcker
eller föremål som efterfrågas. Vår ambition är att nå ut
till många olika målgrupper: vårt kulturarv ska vara lättillgängligt för alla att inhämta. Samarbetet kan ta sig uttryck genom exempelvis digitaliseringsprojekt, samarbete kring tekniska lösningar, gemensamma trycksaker
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och marknadsföring, utbildningar, utställningar eller
gemensamma aktivitetsdagar såsom släktforskardagar
och kulturhistoriska dagar.
I ABM-gruppen ingår, förutom Arkiv Gävleborg,
Landstingsarkivet, Länsmuseet Gävleborg, Gävle stads
arkiv, Sveriges järnvägsmuseum, Statsbiblioteket Gefle
Vapen, Sveriges fängelsemuseum och Länsbiblioteket
Gävleborg. Gruppen har sammanträtt vid nio tillfällen.
Till Släktforskardagen på Stadsbiblioteket Gefle Vapen,
den 20 mars, sammanställdes en digital presentation
över dokument som innehåller rikligt med persondata.
Arkivnätverket i länet har träffats i Söderhamn, AMSlokaler den 20 april och i Gävle på Skattemyndigheten
den 19 oktober.
Genom samarbete med Arbetarbladet har ett större
antal fotografier identifierats. Projektet pågick hela 2010
och kommer att fortsätta under 2011.
Regionalisering – kultur och samverkan
Under året kom den statliga utredningen Spela samman
– en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet. Arkiv Gävleborg avlämnade ett remissvar den 1 juni.
De områden som lyftes fram var; att det finns tydliga
risker för att arkiven lågprioriteras, att arkivverksamhetens roll måste förtydligas, att arkiven behöver utvecklingspengar, att arkivpedagogiken är ett område som
borde lyftas fram samt att Arkiv Gävleborg redan idag är
ett bra exempel på ett väl fungerande samarbete.
En dialog har tagits upp med de regionala arkiven i
vårt närområde. Den 21 september besökte au Arkivcentrum i Dalarna och den 10 december gjorde personalgruppen samma resa. Arkivchefen deltar i möten som
TRU (Tillväxt och regional utveckling) håller för institutionscheferna. Arbetsutskottet medverkar aktivt i olika
sammanhang som rör området.
Avslutningsord
Mycket tid och pengar har satsats på att skapa bra tekniska förutsättningar för att arkivets samlingar ska göras
mer tillgängliga. Hemsidan www.arkivgavleborg.se, med
goda utvecklingsmöjligheter och ny form på arkivXet
går helt i samma linje. Arkivet vill synas och ska kunna
användas, informationen ska vara sökbar och lättförstålig. Databasstationen i forskarsalen är ytterligare en
förbättring för att underlätta för hågade besökare. Vi ser
emellertid med stor oro på Högskolans agerande under
året, då ambitionen var att reducera lärarutbildningen i
historia och religion. I gemensamma debattartiklar lyckades länets kulturkrafter medverka till att begränsningen
”endast” kom att omfatta gymnasielärarutbildningen.
Detta sker i ett läge då historia är på väg att bli ett
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kärnämne, vilket gör det hela än mer nedslående och
obegripligt.
Vi känner viss oro över andan i den statliga utredningen, Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet. De regionala arkivens ställning
upplever vi inte som stark och risken att hamna i skym
undan finns då vi ska mätas med de stora kulturaktörer.
Riksarkivarien sitter med i Kulturrådets samverkansråd som rådgivande beträffande de regionala kulturplanerna/ansökningarna och fördelningen av medel,
vilket borde ses som en garant för att de enskilda arkiven
inte glöms bort.
Arkivens basuppgift är att vara kulturarvsbevarande,
en roll som sällan skapar braskande rubriker. Trots detta
har vi valt att se tiden an med optimism och söka de möjligheter som finns. I framtiden kommer det att krävas
mer utrymme för samförstånd och dialog. Arkivpedagogiken är arkivets spjutspets och en resurs som vi önskar vidareutveckla men för detta krävs ekonomisk
förstärkning, vilket vi ännu inte lyckats realisera.
De statliga bidragen, dvs de som förmedlas via Riks
arkivet, utgör endast 10 % av arkivets totala budget för
2010 och någon uppräkning har inte ägt rum på flera 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 stabilare 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 saknar.
Arbetet med att säkra ekonomin för kommande år
måste fortsätta oförtrutet. Stöd för verksamheten erhålls
från Landstinget Gävleborg, länets kommuner, Riks
arkivets enskilda nämnd, AMV och medlemsorganisationerna. Tack alla ni som möjliggör Arkiv Gävleborgs
gärning!
Slutligen vill styrelsen rikta ett tack till arkivets personalgrupp för professionalism, engagemang och goda
resultat.
Gävle i mars 2011
Enligt uppdrag/ Barbro Eriksson

Resultaträkning
Intäkter
Statsbidrag
Landstingsbidrag
Bidrag AMV
Bidrag Gävle kommun
Bidrag övriga kommuner
Statsbidrag/näringsliv
Medlemsavgifter
Projekt/Inventering
Projekt/Dagstidningar
Räntor
Övriga intäkter
Ianspråktagna reservationer
Summa:
Kostnader
Löner egen stat
Löner AMV
Arbetsgivaravgifter
Pensionskostnader
Personalvård
Lokalhyra
Övriga lokalkostnader
Inventarier
Arkivvård
Kontorsmaterial
Litteratur
Service och underhåll
Telefon
Porto
Hotell och resekostn
Kurser
Internetavgifter
Information och möten
Försäkringar
Konsultarvode
Projekt/Inventering
Projekt/Dagstidningar
Övriga kostnader
Avskrivningar
Reserverade medel
Reserv med/proj tidsb anställn
Återföring reserverade medel
Förlust avyttrade fonder
Utdelning fonder
Årets resultat
Summa:

Budget 2010
291 182
1 900 000
590 000
310 000
195 000
142 080
390 000
40 000
200 000
16 000
170 000

Bokslut 2010
291 181,80
1 900 000,00
569 761,00
310 000,00
200 478,00
142 080,00
394 575,00

Budget 2011
292 000
1 900 000
615 000
310 000
200 000
143 000
400 000
40 000

9 743,38
203 869,00

16 000

4 244 262

4 021 688,18

1 082 000
639 450
559 470
200 000
25 000
1 120 000
55 000
50 000
25 000
22 000
15 000
45 000
15 000
25 000
20 000
20 000
12 000
45 000
4 000
11 000
40 000
200 000

946 648,00
627 147,00
506 082,00
184 403,00
34 565,50
1 087 128,00
44 750,00
243 295,00
6 201,00
17 188,40
17 941,04
38 914,00
14 765,00
11 119,00
16 240,00
25 220,00
5 631,00
52 971,90
3 710,00
33 918,00

4 229 920

250 000
4 166 000

1 110 000
705 000
605 000
205 000
25 000
1 100 000
55 000
50 000
25 000
20 000
14 000
45 000
15 000
25 000
20 000
20 000
12 000
60 000
4 000
11 000
40 000

192 250,00
695,00
18 600,00
250 000,00
-350 000,00
2 808,81
-1 230,79
- 9 272,68
4 021 688,18

4 166 000
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Balansräkning
Tillgångar
Swedbank
Plusgiro
Kundfordringar
Interimsfordringar
Aktier, fonder och andelar
Summa:

Ing balans
2 267 512,50
20 071,49
2 120,00
317 085,00
108 430,67
2 715 219,66

Skulder
Leverantörskulder
12 097,00
Interimsskulder
1 900,00
Upplupna arbetsgivaravg
145 705,00
Upplupen löneskatt på pension
30 623,00
Personalens källskatt
28 328,00
Reservation Projekt/ Inventeringar
205 460,00
Reservation Projekt/Dagstidningar
200 000,00
Reservation medlemsgåvor
120 160,00
Reservation Kommunala medel
16 000,00
Reservation Proj/Tidsbegr personalförstärkning
Pensionsfond
289 883,00
Inventariefond
700 533,15
Trygghetsfond
768 510,07
Eget kapital
196 020,44
Årets resultat
Summa:
2 715 219,66
2010-12-31 Aktiefonderna har värderats till anskaffningsvärdet 106 852,65.
Marknadsvärdet per 2010-12-31 130 403,76 kr.

Utg balans
1 662 632,84
547 526,49
890,00
323 969,00
106 852,65
2 641 870,98

18 048,00
2 600,00
132 761,00
32 267,00
34 750,00
55 460,00
129 160,00
16 000,00
250 000,00
305 434,00
710 133,15
768 510,07
196 020,44
- 9 272,68
2 641 870,98

Revisionsberättelse
Till årsmötet för Arkiv Gävleborg
Org nr 885000-7785
Vi har granskat årsbokslutet och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Arkiv Gävleborg för år 2010. 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 7 februari 2011
Eric Thollin		
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Bengt-Åke Gustafsson		

Sigvard Karlsson

Medlemsutvecklingen 2001 - 2010
700
600
500

17

19

27

19

27

548

569

574

589

-8

-6

-14

-11

38

27

16

18

15

499

518

-12

-8

400
300
200

474

480

485

496

-20

-11

-11

-7

201
0

200
9

200
8

200
7

200
6

200
5

200
4

200
3

-100

200
2

0

200
1

100

Diagram 1. Diagrammet visar antalet nya och upphörda medlemskap under åren 2001 - 2010. Det totala antalet
medlemmar uppgick vid årets slut till 589.

Besöksutvecklingen 2001 – 2010
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Diagram 2. Diagrammet visar antalet besökare mellan åren 2001 – 2010. 2004/05 hade arkivet begränsat
öppethållande, orsakat av flyttningsaktiviteter. 2005 – 2010 redovisas siffror för besökande på Arkiv Gävleborg
samt föredrag och visningar som genomförts utanför arkivets lokaler.
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Arkivtillväxten 2001 – 2010
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Diagram 3. Diagrammet visar antalet ordnade och förtecknade arkiv vid 2010 års slut. 114 nya arkiv har tillkommit
och kompletteringar/revideringar har sammanlagt gjorts till 105 arkiv. Det totala antalet arkiv uppgick vid
årsskiftet till 5371.

Volymökning 2001 – 2010
1400
1220

1200

1074
934

1000

830

788

800

667

818

660

600
400

405
264

200

201
0

200
9

200
8

200
7

200
6

200
5

200
4

200
3

200
2

200
1

0

Diagram 4. Diagrammet visar ökningen av antalet ordnade volymer (arkivkartonger, inbundna band) under
perioden 2001 – 2010. Årets ökning uppgick till 818 volymer.
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Ordnade arkiv 2001 – 2010
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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 och fr o m 2007 noteras
även statistik på reviderade arkiv.

Arkiv efter kommuntillhörighet
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Diagram 6. Diagrammet visar fördelningen av arkiv efter kommuntillhörighet samt årets ökning. Kommuner med
vit markering är inventerade och streckad markering är endast delvis inventerad.
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Verksamhetsplan 2011
•

Fortsatt arbete med arkivets ekonomisering

•

Arbeta med den regionala kulturplanen

•

Ordna och förteckna 85 hyllmeter leveranser

•

Verka för en ökning av medlemskåren till
600

•

Starta kursverksamhet inom arkivområdet

•

Inventering av pingströrelsens arkiv

•

Informationskampanj riktad mot företagen

•

Fortsatt arbete inom ABM-gruppen

•

Fortsatt fotosamarbete med Arbetarbladet

+

Missa inte årsmötesföredraget om

Släkten Rettigs historia

Anna Forsberg – arkivarie vid Länsmuseet
27 april 2011 klockan 15.00 Konstcentrum, Gävle
Se vidare programbladet

arkiv gävleborg
Arkivet bevarar och tillgängliggör arkivhandlingar från föreningar,
Arkiv Gävleborg
företag
och
privatpersoner
i
Gävleborgs
län.
														
Södra Fältskärsgatan 10, 802 80 Gävle
Vi
arbetar också med att dokumentera och stimulera till forskning om
(gamla postterminalen)
		
länets
historia.
tel 026 - 10 88 70
								
e-post: arkivet@arkivgavleborg.se
Forskarsal och arkiv har öppet vardagar 8.30 - 16.00		hemsida: www.arkivgavleborg.se
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