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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

information från arkiv gävleborg

Nya namn – fortsatt verksamhet med hög kvalitet

S

om rubriken antyder har vi haft personskiften på ett
par poster under det gångna året.
Det började redan vid förra årsskiftet när vår arkivchef
sedan 38 år, Barbro Eriksson, avgick med pension. Un�
der tiden som vårt arbetsutskott jobbade med rekryter�
ing av ny chef vikarierade vår arkivarie/pedagog Lisa
Engström som chef på ett förtjänstfullt sätt. I juni kunde
vi välkomna vår nya arkivchef Ulla Ejemar, som kom till
oss från Arbetarbladet.
Vid årsmötet i april lämnade Sture Sandberg posten
som��������������������������������������������������
föreningens ordförande���������������������������
och ersattes av Monica Ja�
cobsson, som var styrelsemedlem sedan tidigare. Tyvärr
tvingades Monica av hälsoskäl avsäga sig ordförandeska�
pet redan under hösten. Sedan oktober har jag tillfälligt
upprätthållit ordförandeposten fram till årsmötet.
Arkivets personal har på ett smidigt och positivt sätt
överbryggat personskiftena så att servicen till medlem�
marna inte blivit lidande.
Utvecklingen av arkivpedagogiken har ägnats mycket
kraft under året, en verksamhet som är mycket bra har
blivit ännu bättre. Många skolor har tagit tillvara
möjligheten att besöka arkivet.���������������������������
Tyvärr kan vi på just det�
ta område försvagas under detta verksamhetsår, då
arkivet inte har tillräckliga anslag för att kunna perma�
nenta denna viktiga del av arbetet.
Under året har arkivet fått två nya företagsmedlem�

mar, ett omfattande arkiv på storleksordningen 200 hyll�
meter har tagits emot från Ovako/Hofors bruk. En an�
nan företagsmedlem som tillkommit är Sörby Handels
trädgård.
Jag hoppas att dessa två skall bidra till ett trendbrott
som leder till flera företagsmedlemmar. Trots upprepade
försök att bjuda in företag till frukostmöten med
information om fördelarna ett professionellt ordnat
arkiv, har gensvaret från näringslivet varit svagt.
I dagens hårda konkurrens kan i princip alla innova�
tioner vad gäller såväl produkter som tjänster kopieras av
en konkurrent inom några veckor. En slagkraftig metod
blir då att marknadsföra sin unicitet genom att berätta
företagets historia. Den kan ju inte kopieras av någon an�
nan. I ett välskött arkiv finner man materialet till det som
idag börjar synas mer och mer bland progressiva företag
under beteckningen ”history marketing”.
Vem berättar ett företags eller en förenings 50-åriga
historia när dokumenten är förkomna eller utspridda i
diverse förråd hos de senaste årtiondenas styrelsemedlemmar?
Nyttan med välordnade arkiv kan inte överskattas,
därför ser jag med tillförsikt fram emot Arkiv Gävle�
borgs fortsatta utveckling.
Bruno Ahlqvist, ordförande

Arkivets styrelse
Monica Jacobsson valdes till ordförande vid årsmötet
men avgick av hälsoskäl i september.			
Vice ordförande Bruno Ahlqvist axlade från oktober		
rollen som ordförande.					
					
Arbetsutskott						
Ordförande Monica Jacobsson, Socialdemokraterna		
Gävleborg (till september)					
Vice ordförande Bruno Ahlqvist, Mellansvenska handels-		
kammaren (ordförande från oktober)				
Barbro Sollbe, Folkpartiet liberalerna Gävleborg			
			
		
		
Övriga ordinarie ledamöter					
Göran Severin, Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund		
Börje Edoff, IOGT-NTO Gävleborg				
Jan Hovdebo, Gästriklands idrottsförbund			
Hans Wahlbom, TCO Gävleborg				
Anitha Jabin, Moderaterna Gävleborg				
Lars Andersson, Landstinget Gävleborg (tom dec 2014)		
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Ersättare
Britt-Marie Rosenqvist, Miljöpartiet de Gröna Gävleborg
Peter Ström, Swedbank lokalkontor Gävle
Jonas Kågström, Högskolan i Gävle
Ann-Helen Persson, Centerrörelsen i Gävleborg		
Sergio Manzanares, Socialdemokraterna i Gävle
Maj-Britt Norlander, Landstinget Gävleborg (tom dec 2014)
Revisorer
Erik Thollin, Hemvärnet Gävleborg (sammankallande)
Pär Månsson, PWC			
Rosalie Carlén, Landstinget Gävleborg			
Ersättare
Hans Lofors, Gefle IF				
Annika Wedin, PWC
Rose Eriksson, Landstinget Gävleborg		
Valberedning
Sten Öberg, Gävle (sammankallande)
Peter Bergström, Gävle
Christina Wall, Bollnäs

Arkiv Gävleborg verksamhetsberättelse 2014
Möten
Årsmöte hölls 24 april på högskolan i Gävle. Ett 40-tal
deltog i mötet, varav 27 ombud.
Arkivets stipendiater Anna Lövgren och Katarina
Thyrestam höll föredrag utifrån sin belönade uppsats
”Memorywork – Gävlekvinnor minns Tjernobyl”. Vid
mötet avtackades avgående ordföranden Sture Sandberg.
Styrelsemöten har hållits 19 februari, 26 mars, 24 april,
22 maj, 16 oktober och 4 december.
Medlemmar
Antalet medlemmar ökar något trots att många förenin�
gar läggs ner eller slås samman.
Antal medlemmar vid årets slut: 617. Nya 22, avslutade
18.
Nya
Boda-Njöte vägsamfällighet
SPF Ovansjöbygden
Gästrike-Hälsinge handikappidrottsförbund
Gavlekören
Sörby handelsträdgård
Schizofreniförbundet Gävleborg
Schizofreniföreningen i Gästrikland
IFS Norrhälsingland
Gävle Kägelklubb
Bandyförbundet, distrikt Nord
Svenska kommunalpensionärers förbund SKPF avd 50
Hudiksvall
Robert Norrman
Gävle brottsofferförening
SMK Gävle
PRO samorganisation Ockelbo
Lions club Bergsjö
Lars Höijertz
IOGT-NTO LF 253 Hassela Sköld
Ovako Sweden AB
Vision Landstinget Gävleborg
Iggesund, Njutånger, Engångers socialdemokratiska
kvinnoklubb
Järvsö Rotaryklubb
Avslutade
Folkets hus, Ljusne
Idrottsföreningen Kamraterna Gävle
Svenska missionskyrkan, SMU Mellansvenska distriktet
Delsbo missionsförsamling
Försvarsutbildarna Söderhamn
Fältbiologerna Gävle-Dala
Region Gävleborg

Hälsinglands bandyförbund
Gästriklands bandyförbund
Segersta missionsförsamling
Sense Air AB
Gefleborgs trädgårdsodlaresällskap
IOGT-NTO LF 1918 Flästa Nyårsgåva
Hassela Centeravdelning och centerkvinnor
Ockelbo vägförening
English speaking society
Gävle Galvan AB
Psoriasisförbundet Gävle
Personal
Sju personer har arbetat under året. I tjänster räknat har
personalstyrkan uppgått till sex, varav en visstidsanställd.
Stig Agnholm, arkivassistent 80 % (anställd 2003-01-15)
Jörgen Björk, arkivarie 100 % (anställd 2009-02-19)
Ulla Ejemar, arkivchef 100 % (anställd 2014-06-23)
Lisa Engström, arkivarie/arkivpedagog 100 % (tjl 20 %
under året, anställd 2001-04-01)
Camilla Larsson, arkivpedagog (visstid 80 % 2014-0101-2014-06-30, 100 % 2014-07-01-2014-12-31)
Agnetha Nellfors, arkivassistent 100 % (anställd 198104-01)
Katarina Nordin, arkivarie 100 % (anställd 2004-02-01)
Medlemskap
Arkivet är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund,
Svenska Arkivsamfundet, Svensk idrottshistorisk
förening, Näringslivsarkivens förening, Gästriklands
kulturhistoriska förening, Svenska Industriminnes�
föreningen och Föreningen Bergslagsarkiv. Under året
har en sammanslagning av Folkrörelsernas Arkivför�
bund och Näringslivsarkivens förening utretts. Beslut är
ännu inte fattat. Arkivchefen är medlem i Föreningen
Sveriges länsarkivarier.
Ekonomi
Bokslutet för 2014 redovisar ett blygsamt överskott på
cirka 9 000 kronor. Bokslutet, som upprättats i samarbete
med PwC, innehåller en del nyheter jämfört med tidig�
are år. Inventarier redovisas som en tillgång i balansräkningen och avskrivning sker normalt på fem år. Reservationer som inventariekonto, trygghetsfond med flera
har lagts samman och redovisas som balanserat resultat.
Avsikten är att bilden av årets resultat ska bli mer rätt�
visande och följa etablerad redovisningssed.
Vid jämförelser mellan 2013 och 2014 måste hänsyn
tas till dessa ändringar.
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Intäkter
Knappt 10 procent av arkivets intäkter kommer från
medlemmarnas års- och hyllmeteravgifter. Andelen är
på samma nivå som tidigare år.
Största bidragsgivare är Landstinget Gävleborg som
via kultursamverkansmodellen även fördelar de statliga
medlen till kultursektorn. Bidraget från landstinget
förutsätter att arkivet lever upp till uppdragsöverens�
kommelsens krav på att arkivet både vårdar och bevarar
och aktivt arbetar med att tillgängliggöra arkiv. Staten
bidrar vidare till delfinansiering av tre tjänster via lönebi�
drag.
Kommunernas bidrag står för cirka tio procent av om�
sättningen. Gävle kommuns bidrag har i stort sett legat
stilla sedan 1995.
Utgifter
Personalkostnaden är den största posten följd av hyres�
kostnaden. Vid årets omförhandling av hyreskontraktet
gjordes utan framgång ett försök att få värden att gå med
på sänkt hyra.
Arkivet har gjort en del nödvändiga investeringar.
Cirka 160 000 kronor har satsats på byte av server, byte
av växel och telefoner, fast bredband samt trådlöst nät�
verk, det senare en service till forskare/besökare. Servern
och telefonväxeln föll för ålderstrecket och fasta bred�
band krävdes för att köra nya servern och växeln med
ip-telefoni som är billigare än fast telefoni.

företagsleverans. Ovako/Hofors bruk har blivit medlem
och leverat 200 hyllmeter arkivmaterial. Antalet leveran�
ser totalt har minskat men omfånget är desto större.
Hofors bruks arkiv rymmer mer än 200 års brukshisto�
ria från Gästrikland. Det äldsta materialet är från
1600-talets sista år. I leveransen finns även material från
Tjärnäs, Hammarby, Kungsfors och Uhrfors bruk.
Bland andra kan nämnas Gävleborgs läns sångarförbund och årets minsta, ett lotteritillstånd från 1908 för
Godtemplarlogen nr 408 Svea Lejon i Ytterharnäs. Equmeniakyrkan har deponerat ett ovanligt kinesiskt standar
från 30-talet.
Enstaka föremål har också tagits emot, däribland en
kista från IOGT-logen 300 Malungs hopp i Nordanstig
och ett väggur som tillhört fackföreningsmannen Olof
Danielsson i Gävle.
Antal leveranser 2014: 88 stycken, 257 hyllmeter meter
(2013: 116 stycken, 77 hyllmeter )

Leveranser
Under året har arkivet tagit emot en stor och intressant

Antal leveranser kommunvis:
Bollnäs		
3
Gävle 		
36
Hofors 		
2
Hudik 		
6
Ljusdal
1
Nordanstig
4
Ockelbo
2
Ovanåker
2
Sandviken
3
Söderhamn
7
Distrikt/ övriga 22

Ovako/Hofors bruk har blivit medlem i Arkiv Gävleborg. Jörgen
Björk och Katarina Nordin har packat upp och dammsugit
materialet som omfattar cirka 200 hyllmeter handlingar.

Ordnings- och förteckningsarbete
Det tidskrävande arbetet med arkivet från Hofors bruk
har prioriterats vilket lett till att mindre än planerat
förtecknats. Det har inte hindrat att flera intressanta
arkiv ordnats under året.
Exempel: Valbo Rödakorskrets och Valbo Rödakorskår,
båda omfångsrika arkiv och sträcker sig tillbaka till
40-talet.
Brunn, Vall och Backa byamäns arkiv med skifteshandlingar och kartor från 17- och 1800-talen. Av handlingarna framgår att moderniseringen av det svenska jord�
bruket i bland stötte på kompakt motstånd.
Gävleborgs läns hushållningssällskaps omfattande
arkiv har kompletterats och Marma Idrottsförenings fina
arkiv har reviderats.
Förtecknat 2014: 282 arkiv, varav 52 nya och övriga
kompletterade eller reviderade.
53 hyllmeter leveranser har tagits omhand. Antalet

Kärnverksamheten: Bevara arkiv
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Katarina Thurell kom från Equmeniakyrkan med det märkliga
standaret som berättar ett stycke missionshistoria.

volymer har ökat med 526, totalt fanns vid årets slut
37 631 volymer.
Övriga samlingar och databaser
Arkivet har en av landets finaste samlingar av fanor och
standar och under året har flera nya tillkommit.
Arkivet har nu 719 fanor, standar och banderoller.
Under 2014 har 25 fanor registrerats, 26 banderoller och
9 standar.
Affischsamlingen rymmer 2895 affischer, en ökning
med 56.
Bilddatabasen rymmer 20156 bilder, en ökning med
29. Därutöver finns cirka 20 000 foton i bildsamlingar
som inte registrerats.
Arkivets databas över länets företag har förts samman
med arkivbildarregistret vilket underlättar sökning.
Arkivbildarregistret rymmer uppgifter om 18941
föreningar, företag, gårds-, by- och personarkiv. Ökning
under året: 1577.

Kärnverksamheten: Tillgängliggöra arkiv

Arkivpedagogik
Arkivets utåtriktade arbete har främst fokuserat på att
fortsätta utveckla arkivpedagogiken, ett område där

arkivet sedan tidigare ligger i framkant. Vi har haft studiebesök från Föreningsarkivet i Västernorrland som in�
spirerats av vårt sätt att arbeta.
Den förstärkning av arkivets ekonomi som landstinget
gav 2013 räcker inte till en fast anställning av en arkivpedagog, däremot har arkivet tack vare den kunnat satsa på
att utveckla arkivpedagogiken med en lärare på visstid.
Satsningen påbörjades 2013 och har fortsatt under 2014.
Målgruppen har främst varit gymnasieskolorna och då
inte minst i Hälsingland.
Exempel på vad som gjorts:
Samarbetet med skolorna har fördjupats, våra arkivpedagoger har skräddarsytt visningar och arkivlektioner
som passar ett ämne eller en kurs.
Hemsidan har utökats med ett 20-tal arbetsuppgifter
byggda på våra historiska källor. Nu finns för varje kom�
mun i länet minst två arbetsuppgifter med dokument
och frågor som skolorna kan hämta hem från sidan.
Ett 80-tal nya arbetsuppgifter med dokument och frågor
har tagits fram. Arbetsuppgifterna bygger på olika doku�
ment från hela länet. Ett studiebesök från Staffansgym�
nasiet i Söderhamn kan därför utgå från historiska källor
från orten, något som inte minst eleverna uppskattat.
Forskardagen är ett nytt inslag. Den ger eleverna möj�
lighet att arbeta längre och mer fördjupande. Den är
främst tänkt för skolor som har resväg till Gävle. Elever
från Voxnadalens gymnasium i Ovanåker och Slotte�
gymnasiet i Ljusdal har varit hos oss på forskardagar.
Supervalåret med både EU-val och riksdagsval har
givetvis lockat många skolbesök till framför allt vårt
tema ”Rösträtt och politiska partier”.
Förutom gymnasielever och folkhögskolor har även
ett par grundskolor besökt oss, som Hybo skola i Ljusdal
och Örbyhus skola i Tierp.
Antal studiebesök från skolor 2014: 41
Antal elever 2014: 579 (2013: 326 elever)
Exempel på skolor: Torsbergsgymnasiet Bollnäs, Slotte�
gymnasiet Ljusdal, Bromangymnasiet Hudiksvall, Staf�
fansgymnasiet Söderhamn, Västerbergs folkhögskola
och Bessemergymnasiet i Sandviken, Voxnadalens gym�
nasium Ovanåker och från Gävle Polhemsskolan, Vasas�
kolan, Borgarskolan, Thoréns, Färnebo Folkhögskola
samt Praktiska gymnasiet.
Publicering
Att lyfta fram de historiska källorna på olika sätt och in�
formera om Arkiv Gävleborgs verksamhet är en viktig
del av uppdraget att tillgängliggöra arkivet. Hemsidan,
bloggen ”Dokument i fokus”, medlemstidningen ArkivX�
et och Facebook är delar i arbetet.
arkivgavleborg.se Hemsidan är vårt ansikte utåt där
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Nästan 600 elever från länets skolor besökte Arkiv Gävleborg under 2014. Skolbesöken med arkivlektioner, forskardagar och temavisningar är delar i satsningen på arkivpedagogik.

finns information medlemskap, leveranser och mycket
mer. Där finns ingång till våra sökbara databaser för
fanor och arkivbildare, till bloggen ”Dokument i fokus”
och möjlighet att ladda ner arbetsuppgifter för skolorna
samt medlemsbladet ArkivXet i pdf-format från 2002
och framåt.
Antal unika besökare: 4190
(2013: 3 930)
Antal sidvisningar: 16516
(2013: 15 258)
Antal unika nedladdningar skoluppgifter: 259
Antal unika nedladdningar ArkivXet: 300
Facebook. I augusti 2014 gjorde arkivet inträde i de so�
ciala medierna. På Facebook berättar vi om saker som
händer på arkivet och puffar för bloggen. Sidan är öppen,
man behöver inte ”gilla” aktivt för att följa den. Varje in�
lägg läses av i genomsnitt 300 följare. Antalet kan variera
från ett 60-tal till mer än 700.
Antal följare på Facebook: 288
Antal uppdateringar: 60
Total räckvidd: 24 814 (ej att förväxla med unika besök�
are)
”Dokument i fokus” . I bloggen berättar vi utifrån his�
toriska dokument som finns i arkivet. Hela personalen
medverkar i bloggen. Under året har läsningen ökat med
15 procent, vilket beror på att vi publicerat fler inlägg
och marknadsfört dem aktivt via Facebook.
Antalet publicerade inlägg: 48 (2013: 27)
Antalet unika besökare: 7196 (2013: 6 259)
Medlemstidningen ArkivXet har kommit ut med tre
nummer, det första med verksamhetsberättelsen för 2013
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och de två övriga med artiklar byggda på våra källor och
nyheter om arkivet. Lisa Engström, Barbro Sollbe, Ag�
netha Nellfors och Ulla Ejemar utgör redaktionen. Medarbetarna Jörgen Björk, Katarina Nordin och Camilla
Larsson har också bidragit liksom styrelseledamoten
Hans Wahlbom.
ArkivXet finns att ladda ner från vår hemsida i pdfformat, 300 unika nedladdningar har skett under året.
För att minska tryckkostnaden anlitades ett nytt tryckeri
för tredje numret.
Forskare och studiebesök
Under året har vi haft något färre besökare i forskarsalen
men fler förfrågningar via telefon och mejl. Forskarsalen
har haft 113 forskare på besök vid 173 tillfällen. (2013
kom 129 forskare vid 245 tillfällen).
Utöver skolornas besök har vi haft 10 studiebesök från
föreningar och företag med totalt 86 deltagare. Arkivets
personal har hållit föredrag hos föreningar vid två tillfäl�
len.
Totalt antal besökare: 1 218 (2013: 1 450)
Arkivens dag
Arrangemanget hölls lördag 8 november på temat
”Orostid”. Arkivet hade öppet hus i Gävle med guidade
visningar med exempel utifrån temat (Berlin-OS 1936,
brev från Metall i Hofors i protest mot kuppen i Chile
och Vietnamkriget, missionärsparet i Delsbo som up�
plevde Japans invasion i Kina, Gävlebon A Fasth som

deltog i första världskriget). Ulf Ivar Nilsson föreläste på
temat ”Hitlers vänner i Gävle” inför en fullsatt sal. Dessutom hade vi tipsrunda och bjöd på fika.
Antal besökare: drygt 100
Stipendiet
Arkiv Gävleborgs stipendiat för året har inte utsetts när
detta skrivs, det sker först i mars.
Samarbeten
Uppdragsöverenskommelsen med landstinget förutsät�
ter att arkivet och andra kulturinstitutioner utvecklar
samarbetet och ansträngningarna att nå ut till en bred
publik i hela länet.
MAX (arkiv och museer i Gävleborg) är ett samarbete
mellan Arkiv Gävleborg, Hälsinglands museum och
Länsmuseet Gävleborg. Under året har arkivets personal
deltagit i en utbildningsdag om integration anordnad av
Hälsinglands museum. Arkivet har också lämnat bidrag
till Länsmuseets utställning om första världskriget.
Det stora projektet inom MAX är ”Vem äger berättel�
serna?” som stöds med särskilda medel från Kulturrådet
och landstingets TRU-nämnd.
I projektet har man undersökt hur och av vilka bilden
av kulturarv som Hälsingegårdarna och Järnriket for�
mas. Man har tittat på vilka som fått komma till tals och
vilka människor och rörelser som inte gjort det. Projek�
tet har anknutit till aktuell akademisk forskning genom
att anlita olika forskare. Professor Ove Ronström har
fungerat som bollplank under processen.
Projektets rapporter finns att läsa på arkivets hemsida.
De är:
”Den industriella identiteten i skuggan av världsarvet ”
”Diskursanalys av projektet Hälsingegårdar och Järnrik�
et”
”Romer och resande, traditionssamhällets attityder –
några exempel från Södra Norrland”
”Vägg i vägg – relationen mellan jordbrukssamhälle och
industrisamhälle, exemplet Asta-Askesta”
”Arbetarrörelsen på fel ställe? Några iakttagelser från
Alfta, Hälsingland och Torsåker, Gästrikland”.
På tre orter i länet har invånarna bjudits in till dialog�
möten för att diskutera frågor om kulturarvet: Sandvik�
en, Strömbacka och Ljusne. Från Arkiv Gävleborgs sida
har Lisa Engström deltagit.
I november ansökte man om stöd till en fortsättning på
”Vem äger berättelserna?”
ABM är ett samarbete mellan arkiv, bibliotek och mu�
seer i Gävle där arkivet ingår. Övriga är Gävle kommuns
stadsarkiv, Fängelsemuseet, Järnvägsmuseet, Länsmu�
seet, Lantmäteriet, Högskolan i Gävle, Stadsbiblioteket

och Landstinget Gävleborgs arkiv.
Under året har man har man bland annat arrangerat
en föreläsning om E-arkiv som arkivets personal deltagit
i. Gruppen har också medverkat med utställning och
bildspel i Foto- och Mediamässan som hölls i september
i Gävle.
2015-01-28
Ulla Ejemar

Arkivets verksamhet 2015
•

Prioritera att förteckna det stora arkivet från
Hofors bruk så att det blir tillgängligt för
forskning. Förteckna totalt 125 hyllmeter
arkivalier.

•

Prioritera att vidareutveckla
arkivpedagogiken i samarbete med länets
skolor under våren 2015 och försöka få fram
medel för att kunna permanenta satsningen.

•

Hålla kvällsöppet till kl 19 en gång per
månad för att underlätta för forskare och
medlemmar som inte hinner besöka oss
dagtid.

•

Fortsätta samarbetet med Länsmuseet
Gävleborg och Hälsinglands museum.
Projektet ”Vem äger berättelserna?”
fördjupas med en pedagogisk inriktning
under året.

•

Erbjuda medlemmar hämtning av
arkivmaterial under hösten

•

Fortsätta värva nya medlemmar, inte minst
företag.

•

Komplettera hemsidans databas över
fanorna med bilder på nyinkomna fanor,
standar och banderoller.
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RESULTATRÄKNING
Rörelseintäkter
Medlemsavgifter och bidrag
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
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Not

2014-01-01 – 2012-12-31

2013-01-01 – 2013-12-31

2
3

4 617 252
23 189
4 640 441

4 480 322
764 938
5 245 260

4
5

-1 969 214
-2 649 644
-32 567

-2 010 723
-3 219 280
-

-4 651 425

-5 230 003

-10 984

15 257

20 308

25 556

-107

-175

20 201
9 217
9 217

25 381
40 638
40 638

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga placeringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Not

6

130 265
130 265

0
0

7

135 184
135 184
265 449

135 184
135 184
135 184

40 401
48
343 806
384 255

200
349 849
350 049

1 961 475
1 961 475

1 889 304
1 889 304

2 345 730
2 611 179

2 239 353
2 374 537

1 430 071
9 217
1 439 288
1 439 288

1 389 433
40 638
1 430 071
1 430 071

749 062
749 062

614 943
614 943

38 521
102 874
42 640
238 794
422 829
2 611 179

14 875
54 368
67 152
193 128
329 523
2 374 537

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
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Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

2014-01-01 – 2014-12-31 2013-01-01 – 2013-12-31
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Långfristiga skulder
Pensionsskuld
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
10
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Tilläggsupplysningar
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det
närmaste föregående räkenskapsåret. Under 2014 har en tydligare uppdelning skett mellan skulder, reserveringar och eget kapital.
Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider:
Inventarier, verktyg och installationer

5 år		

UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN
Not 2: Bidrag

2014

2013

Medlemsavgifter

451 855

415 785

Landstingsbidrag

3 081 000

2 976 000

Bidrag Gävle kommun

300 000

300 000

Bidrag Övriga kommuner

214 264

210 279

Bidrag AMV

570 133

578 258

SUMMA:

4 617 252

4 480 322

Not 3: Övriga rörelseintäkter

2014

2013

Trygghetsfond, ianspråktaget

-

605 015

Projekt Arkivpedagogik, ianspråktaget

-

40 000

Projekt Tidsbegränsad anställning, ianspråktaget

-

Övrigt
SUMMA:
				

93 000
23 189

26 923

23 189

764 938

Not 4: Övriga externa kostnader

2014

2013

Lokalkostnader

1 203 302

1 201 590

409 405

474 569

Projekt- och utvecklingskostnader
Övriga kostnader

356 507

334 564

SUMMA:

1 969 214

2 010 723

Not 5: Personal

2014

2013

1 690 355

1 771 206

642 204

615 404

Medelantalet anställda under året: 6,0 tjänster, varav 0,9 en visstidsanställd pedagog
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader, inkl löneskatt
Pensionskostnader
SUMMA LÖNEKOSTNADER:
Övriga personalkostnader
SUMMA PERSONALKOSTNADER:

281 616

781 302

2 614 175

3 167 912

35 469

51 368

2 649 644

3 219 280

2014

2013

UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN
Not 6: Inventarier, verktyg och installationer
Inköp

162 832

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

162 832

0

-32 567

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-32 567

0

Utgående restvärde enligt plan

130 265

0

Avskrivningar
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Not 7: Långfristiga placeringar

2014

2013

Ingående anskaffningsvärden

135 184

144 046

-Avgående fordringar

-

-8 862

Utgående anskaffningsvärden

135 184

135 184

Redovisat värde

135 184

135 184

Marknadsvärdet uppgår på balansdagen till 205 403 kronor.

Not 8: Kassa och bank
Av beloppet avser 959 867 kr del av Region Gävleborgs koncernkonto. 1 000 000 kr placerade i Fasträntekonto
Not 9: Fördelning av eget kapital
Årets resultat

2014

2013
9 217

40 638

40 638

7 746

Tidigare balanserade vinstmedel

230 497

222 751

Projekt/tidsbegränsad personalförstärkning

146 091

146 091

Föregående års resultat

Projekt/inventeringar

55 460

55 460

Medlemsgåvor

136 160

136 160

Inventariekonto

607 730

607 730

Trygghetsfond

213 495

213 495

1 439 288

1 430 071

SUMMA:
Not 10: Skatteskuld
Skatteskulden avser beräknad löneskatt på pensionskostnader
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Revisionsberättelse
till årsmötet för Arkiv Gävleborg, org nr 88 50 00-7785
Rapport om årsbokslutet
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Arkiv Gävleborg
för år 2014.
Styrelsens ansvar för årsbokslutet
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett
årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid
upprättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll
som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett
årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval
av vår revision. Granskningen har utförts enligt god
revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta
att denna utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur Arkiv Gävleborg upprättar
årsbokslutet i syfte att utforma granskningsåtgärder som
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
Arkiv Gävleborgs interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten
i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsbokslutet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
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Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt
upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för år 2014.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i Arkiv Gävleborg för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som
kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi har även granskat
om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid
med stadgarna.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Gävle den 11 februari 2015
Rosalie Carlén
Eric Thollin
Pär Månsson
Auktoriserad revisor

Medlemsutveckling 2004-2014
Antal medlemmar

18

15

38

27

496

499

518

-7
2004

-12
2005

-8
2006

Nya

Avslutade

27

19

27

31

24

23

22

548

569

574

589

608

607

614

617

-8
2007

-6
2008

-14
2009

-11
2010

-12
2011

-25
2012

-16
2013

-18
2014

Nya medlemmar kommer till varje år, nettoökningen är liten eftersom många också avslutar
sitt medlemskap. Vanligaste orsaken till att medlemskap upphör är att föreningen läggs ner
eller att flera föreningar slås samman till en medlem.

Besöksutveckling 2004-2014
1491
1398

1450
1218

1125

1080

1118

2008

2009

1105
1005

975

423

2004

2005

2006

2007

2010

2011

2012

2013

2014

Under 2014 har närmare 600 elever deltagit i olika program i arkivet. Merparten är elever i
gymnasieåldern och från folkhögskolorna. Jämfört med 2013 är det färre som spontant sökt sig
till arkivets forskarsal.
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Arkivtillväxt 2004-2014
4720

4823

4916

5009

5121

2004

2005

2006

2007

2008

5268

5371

5465

5591

5647

5701

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Det totala antalet ordnade och förtecknade arkiv fortsätter växa. Omfånget på varje arkiv kan
variera kraftigt från en volym till flera hundra och i enstaka fall mer än tusen.

Ökning av antalet arkiverade volymer
1443
1220
1074
934
788

830

818

779

660
453

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

526

2014

Totalt antalet arkiverade volymer har ökat blygsamt under 2014. Nya arkiv som ordnats och
äldre som kompletterats eller reviderats uppgår till cirka 1 300 volymer.
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Arkiv efter kommun 2014
1587

706

671
471
284

371

322

243

162

209

611

66

Som diagrammet visar är flest arkiv hemmahörande i Gävle. Under 2014 ökade antalet arkiv
från Gävle med 18, från distrikten med 15 och från Ljusdal med 9.

Medlem i Arkiv Gävleborg?
Glöm inte att meddela arkivet när ni ändrar
adress eller byter kontaktperson!
Ring, mejla eller skicka ett brev.
E-post arkivet@arkivgavleborg.se
Telefon 026-10 88 70
Postadress:
Arkiv Gävleborg
Fältskärsleden 10
802 80 Gävle

Föreningsarkivet i Västernorrland besökte oss för att få veta
mer om hur arkivet utvecklat arkivpedagogiken och samarbetet
med länets skolor.

Bli vän med oss på Facebook
Där berättar vi om vad som händer på arkivet och puffar för inläggen på vår blogg "Dokument i fokus".
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Domusvaruhuset i Ljusdal. Neonskylten sätts på plats när varuhuset byggdes 1959.

Arkiv Gävleborgs årsmöte
26 mars 2015 kl 14.00
Stadshotellet i Ljusdal, Norra Järnvägsgatan 41
”Ljusdals tätort växer fram”
Föredrag av Owe Norberg, chef för Ljusdalsbygdens museum.
Årsmötesförhandlingar
Kaffe/te och smörgås
Obs! Anmäl ombud senast 20 mars

Välkommen!
arkiv gävleborg
Arkiv Gävleborg
Arkivet bevarar och tillgängliggör arkivhandlingar från föreningar,
Fältskärsleden 10, 802 80 Gävle
														
företag
och privatpersoner i Gävleborgs län.
(gamla postterminalen)
Vi arbetar också med att dokumentera och stimulera till forskning om
tel 026 - 10 88 70
länets
historia.
								
Forskarsal och arkiv har öppet vardagar 8.30 - 16.00		 e-post: arkivet@arkivgavleborg.se
hemsida: www.arkivgavleborg.se
					
Redaktion: Lisa Engström, Ulla Ejemar, Agnetha Nellfors, Barbro Sollbe
www.facebook.com/arkivgavleborg.se

