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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
För kallelse och ombudsanmälan till årsmötet, se sista sidan!

Varje dag skriver vi historia

D

et har gått två
år sedan jag
påbörjade uppdra
get som ordförande
för Arkiv Gävle
borg. Jag har aldrig
ångrat det en dag.
Vid den tidpunkten
var jag relativt
okun
nig om verksamheten. Jag kän
de främst till den
genom att vi inom
Seko, där jag är an
ställd, lämnar våra handlingar till arkivet.
I dag vet jag så mycket mer.
Jag känner en otrolig stolthet över den verksamhet
som bedrivs. Vi har en stor efterfrågan på den arkivpeda
gogiska verksamheten. Ungdomar får här till exempel
tillgång till berättelser från dem som varit med om att
utveckla olika yrken till vad de är idag. Det är ovärderligt
att ge ungdomar kunskap om vår lokala historia ur ett för
dem aktuellt perspektiv.
Arkiv Gävleborg tar ett stort ansvar för att dokumen
tation av vår lokala historia bevaras. Många föreningar i
Gävleborg är duktiga på att lämna in sina arkiv. Vad som
är mindre bra är att företagens historia inte är represen
terad i samma omfattning. Företagens historia är en lika
viktig del i vår historia som föreningslivets, därför är vi
glada över att vi under året ordnat de stora arkiv från
Hofors bruk som Ovako deponerat i Arkiv Gävleborg.
Varje gång jag besöker arkivet och går en runda i den
stora arkivlokalen, känner doften av en tid som varit,
skådar hyllmeter efter hyllmeter med gamla handlingar
där varje blad, varje ord har något att berätta blir jag öd
mjuk. Det är i dessa stunder som jag även inser att jag
varje dag är med om att skriva vår nutida historia och att
jag måste bli bättre på att ta hand om den. För vem ska
berätta vår historia om inte vi själva gör det?
Kommande år är fulla av jubileer.
2018 blir ett Arkivens år, då fyller Arkiv Gävleborg 40
år och Riksarkivet 400 år. Då ska vi ska fira med att synas
på olika sätt ute i länet.
2019 är det 100 år sedan riksdagen fattade beslut om
allmän och lika rösträtt, alltså 100 år av demokrati. År
1921 fick kvinnorna rösta för första gången.
I allt detta kommer vi att spela en roll, jag vill påstå i
vissa sammanhang huvudrollen för vi har den lokala his
torien i våra hyllor.
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Det kommer att ställa stora krav på resurser och vår
personal har redan idag en alldeles för hög arbetsbelast
ning. Jag kan inte nog berömma personalens jobb på
Arkiv Gävleborg. De gör ett utmärkt jobb med väldigt
hög kvalité.
Anéa Elfving
ordförande i Arkiv Gävleborg

Arkivets styrelse
Arbetsutskott
Anéa Elfving, ordförande, SEKO
Jan Hovdebo, Gästriklands idrottsförbund
Barbro Sollbe, Liberalerna Gävleborg
Övriga ordinarie ledamöter
Börje Edoff, IOGT-NTO Gävleborg
Håkan Bellander, Mellansvenska handelskammaren
Sergio Manzanares, Socialdemokraterna Gävle
Anitha Jabin, Moderaterna Gävleborg
Hans Wahlbom, TCO Gävleborg
Elisabeth Lindström, Region Gävleborg
Ersättare
Peter Ström, Swedbank
Inger Schörling, Miljöpartiet
Jonas Kågström, Högskolan i Gävle
Owe Norberg, Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund
Inger Landberg, Centerrörelsen i Gävleborg
Howard Clark, Region Gävleborg
Revisorer
Pär Månsson, PWC
Per Bäckström, Mittmedia
Rosalie Carlén, Region Gävleborg
Ersättare
Hans Lofors, Gefle IF
Annika Wedin, PWC
Hans Backman, Region Gävleborg
Valberedning
Christina Wall, Bollnäs , sammankallande
Gunnar Lindbom, Gävle
Åke Söderman, Sandviken

Arkiv Gävleborgs verksamhetsberättelse 2016
Årsmöte hölls 14 april 2016 i Valhalla i Sandviken. Ett
30-tal personer deltog, varav 16 ombud för medlemsor
ganisationer. Monica Jacobsson från Sandviken var ord
förande för årsmötet.
Under mötet delades arkivets stipendium för 2014 ut
till Emma Lindgren, som skrivit en B-uppsats i historia
om den moraliska synen på kvinnors sexualitet under
1930-talet som den speglades i arkiven från Moderata
samlingspartiets kvinnoförening i Gävle och den so
cialdemokratiska kvinnoklubben. Emma Lindgren gav
också en kort föreläsning i ämnet.
Anéa Elfving omvaldes som ordförande. Bruno
Ahlqvist lämnade arkivets styrelse och avtackades med
en blomma. Mötet antog också justerade stadgar.
Styrelsen
Styrelsen har under året hållit fem protokollförda möten.
Arbetsutskottet har bestått av ordföranden Anéa Elfving,
vice ordföranden Jan Hovdebo och Barbro Sollbe.
Arbetsutskottet har haft två protokollförda möten.
I januari bjöd arkivet in ledamöterna till en styrelsedag, då de under en eftermiddag fick lära sig mer om
arkivets dagliga arbete med att ta hand om arkiv och
studiebesök från länets skolor.

Styrelsedag. Arkivarie Katarina Nordin, hon visade styrelsens
ledamöter hur det går till att förteckna.

Medlemmar
Arkivet får nya medlemmar men samtidigt avslutas äldre
medlemskap och föreningar slås samman, det är till ex
empel fallet med idrottsförbunden och SISU där Häls
inge- respektive Gästrikeföreningarna valt att bilda
föreningar för hela Gävleborg. En förening har uteslutits
på grund av bristande betalning. Arkivmaterial från
nedlagda föreningar blir enligt stadgarna kvar i Arkiv
Gävleborg om inget annat avtalas.

Medlemmar vid årets slut: 625 (2015: 624)
Nya: 14 (2015: 18)
Avslutade: 13 (2015: 12)
Nya medlemskap
Föreningen Nordsvenska hästen Gävleborg
Pensionärsuniversitetet i Gävle (PUG)
Ulla Ejemar stödjande
Gästriklands spelmansförbund
LO-facken i Sandviken
FUB i Gävle
RFSL Gävleborg
Lions Club Gävle norra
Gävle Schackallians
Storviks Idrottsförening
Friluftsfrämjandet Hudiksvall
Prästgrundets hamnförening Söderhamn
Gästrikerådet
Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen i Gävle
Avslutade medlemskap
Sveriges pensionärers riksförbund avd 9, Gävle
Hälsinglands idrottsförbund
Strömsbro-Stigslunds socialdemokratiska förening
SISU Gästrikland
Amnesty grupp 83 Alfta Edsbyn
Iranska föreningen Gävle
Gävle antirasistiska kulturförening (GARK)
Sveriges pensionärers riksförbund avd 12 Söderhamn
Föreningen Marmabygden, Marmaverken
Föreningen Norden Hofors
Föreningen skrivare i Hälsingland
Robert Norrman stödjande
Hörselskadades förening Hofors
Personal
En ny arkivarie, Maria Andrée, började sin anställning i
januari. Hon ersatte Lisa Engström som slutade 2015.
Personalstyrkan är stabil och kompetensen hög.
Under året har personalen bestått av
Maria Andrée, arkivarie (anställd 2016-01-11)
Jörgen Björk, arkivarie (anställd 2009-02-19)
Ulla Ejemar, arkivchef (anställd 2014-06-23)
Camilla Larsson, arkivpedagog (anställd 2013-08-16)
Agnetha Nellfors, assistent (anställd 1981-04-01)
Katarina Nordin, arkivarie (anställd 2004-02-01)
Agnetha Nellfors har arbetat 80 procent, övriga heltid.

3

Matilda Rune, som studerar till arkivarie vid Uppsala
universitet, vikarierade under sommaren. Anna Nyberg
påbörjade i oktober praktik hos oss.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är i god ordning. Region Gävle
borg är den största bidragsgivaren, regionen fördelar ge
nom kultursamverkansmodellen även statens medel. En
förutsättning för bidraget är att arkivet uppfyller sin del
av den uppdragsöverenskommelse som varje år tecknas
med regionen, ett av grundkraven är att arkivet har en
ordnad ekonomi.
Alla länets kommuner lämnar bidrag och Arbets
förmedlingen delfinansierar två tjänster.
Även i år redovisar arkivet ett plusresultat. På in
täktssidan har medlemsavgifterna överträffat budget och
Fora har för andra året i rad återbetalat gruppförsäkringspremier. Utgifterna har hamnat något under budget, den
enskilt största förklaringen är där minskade personalut
gifter till följd av en långtidssjukskrivning.
Arkivet har efter styrelsens beslut avyttrat sparandet i
en aktiefond med en vinst på 85 000 kronor.

Kärnverksamhet: Bevara arkiv

Att dokumentera och bevara historiska källor från den
enskilda sektorn är en huvuduppgift för Arkiv Gävle
borg. I den ingår att ta emot och ordna arkiv från förenin
gar, företag, gårdar, byar och privatpersoner liksom att ge
råd om vad och hur arkiv kan bevaras.

Leverans. I december kom Ingalill Marsch med den broderade fanan från SLU-avdelningen i Hög. SLU, Svenska Landsbygdens
Ungdomsförbund, heter i dag Centerpartiets ungdomsförbund.
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Leveranser
Större leveranser har lämnats av ABF Hälsingekusten,
Gästriklands spelmansförbund, Storviks Idrottsförening,
SEKO Gävle-Dala, LO-facken i Sandviken, Fotograf PerErik Jäderberg och Arbetarbladet. Storviks IF:s leverans
rymmer klubbens historia från starten 1901. Per-Erik
Jäderbergs innehåller en stor mängd negativ från firma
J-berg med allt från brudpar till nyhetshändelser under
andra halvan av 1900-talet. Arbetarbladet har lämnat in
tidningslägg från 1902 till 2014.
Antal leveranser: 108 omfattande 205 hyllmeter
(2015: 129 leveranser, 96 hyllmeter)
Leveranser kommunvis:
Bollnäs 		
3
Gävle 		
50
Hofors		
0
Hudiksvall
10
Ljusdal 		
2
Nordanstig
4
Ockelbo
2
Ovanåker
1
Sandviken
2
Söderhamn
9
Distrikt
27
Ordnings- och förteckningsarbete
Hofors bruks stora leverans av historiskt material
förtecknades färdigt under året, ett arbete som varit
mycket omfattande. Hofors bruks AB och SKF är stora
arkivbildare som ingår, här finns också arkiv från Ham
marby bruk, Hofors sjukstuga, Tjärnäs bruk, Kratte masugn, Hofors Aktiebolags mejeri i Storvik, brukspatron
Per Eriksson med flera. Det handlar om totalt mer än
2 000 volymer från 27 olika arkivbildare.
Andra arkiv som förtecknats under året är Gävle
Folkets Hus och Folkets park, Ängebo Idrottsklubb, Ho
fors korpens motionsförening, Riksförbundet för rörelse
hindrade barn och ungdomar i Gävleborg, Järvsö kam
ratförening, Arbrå centerkvinnor och Gävle byggmästareförening.
Det här innebär att närmare 290 hyllmeter förtecknats
under året. Trots det har vi under de senaste åren inte
hunnit med att ordna och förteckna arkiv i den takt ma
terial levererats in.
Förtecknat: 84 nya arkiv har förtecknats, 62 har kom
pletterats och 3 reviderats. Totalt har 159 arkiv bearbetats
Antal arkivbildare: 5863
Antal volymer: 41 522, en ökning med 2 628 jämfört
med 2015

Rådgivning
Arkivet erbjuder medlemmar råd i arkivfrågor. Vanligast
är rådgivning per telefon men vi tar även emot besök och
gör i enstaka fall konsultationsbesök på plats. Under året
har vi tagit emot åtta studiebesök från medlemsorganisa
tioner som sökt råd och gjort fyra konsultationsbesök.
Övriga samlingar och databaser
Arkivets fina samling av fanor och standar har utökats
med en fana från Centerns ungdomsförbund i Hög och
två från Hälsinglands idrottsförbund. Affischdatabasen
har utökats med 111 bilder, framför allt en stor samling
affischer från Ljusdals teaterförening. Bilddatabasen har
utökats med 195 fotografier.
Databasen över fanorna finns utlagd på hemsidan.
Bild- och affischdatabaserna finns inte på internet, de är
däremot tillgängliga för de som besöker forskarsalen.
Arkivet har påbörjat ett arbete med att registrera Per
Erik Jäderbergs omfattande negativsamling för att göra
det lättare att söka i den.

Kärnverksamhet: Använda arkiven

Att stimulera till användning av arkiven är Arkiv Gävle
borgs andra stora uppgift.
Arkivet försöker på olika sätt väcka intresse för att an
vända de historiska källorna bland föreningar, skolor och
allmänhet. Det sker genom arkivpedagogik, studiebe
söksverksamhet för föreningar och generös forskarser
vice.
Webbplatsen är en naturlig del av detta med digitala
resurser som arkivsök, uppgifter för skolorna och urval
av inskannade dokument. Bloggen ”Dokument i fokus”
och sociala medier som Facebook är viktiga verktyg i ar
betet med att väcka intresse för både Arkiv Gävleborgs
verksamhet och de källor som finns här.
Verksamhet för skolorna
2016 har arkivet återigen slagit rekord i antal studiebesök
från skolorna. Att skolorna uppskattar vår verksamhet
och ser att den fyller ett behov är glädjande, samtidigt
kan vi konstatera att vi nått taket för hur många grupper
vi hinner ta emot med nuvarande personalstyrka.
Arkivpedagogiken med unga som målgrupp är en av de
saker som lyfts fram i uppdragsöverenskommelsen med
Region Gävleborg.
En förhoppning är att fler skolor ska upptäcka vårt
digitala utbud, där vi under 2016 uppdaterade avdelnin
gen för ”Skola & lärande” med fyllig information om
arkivets utbud och med drygt 20 nya arkivuppgifter med
inskannade dokument och frågeställningar. Det finns två
nya uppgifter från varje kommun i länet.

Arkivbesök. Dokument från Valbo stod i fokus när arkivpedagog Camilla Larsson tog emot högstadieelever från Sofiedalsskolan.

Som tidigare är det främst gymnasieskolor som besökt
arkivet, men även grundskoleklasser, folkhögskolor och
en arbetsmarknadsutbildning. Utbudet är varierat: vis
ningar med arkivlektioner, temavisningar, besök som
förbereder för uppsatsskrivande och forskardagar.
Studiebesök från skolor: 57 grupper (2015: 46 grupper)
Antal deltagare: 799 (2015: 709 deltagare)
Gävle
Färnebo folkhögskola 		
6 besök, 81 deltagare
Vasaskolan 			
16 besök, 225 deltagare
Borgarskolan 			
2 besök, 27 deltagare
Polhemsskolan 			
12 besök, 152 deltagare
Thoréns 			
5 besök, 75 deltagare
Gävle praktiska 			
2 besök, 18 deltagare
Sofiedalsskolan 			
3 besök, 79 deltagare
Hudiksvall
Bromangymnasiet 		

1 besök, 24 deltagare

Ljusdal
Slottegymnasiet 		

2 besök, 21 deltagare

Ovanåker
Voxnadalen 			

1 besök, 7 deltagare

Sandviken
Västerbergs folkhögskola

1 besök, 18 deltagare

Söderhamn
Staffangymnasiet 		

1 besök, 21 deltagare

Arbetsmarknadsutbildning
Work for you Gävle-Sandviken 5 besök, 51 deltagare
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Föreläsningar och lärarfortbildning
I september höll arkivpedagog Camilla Larsson tillsam
mans med Ann Nilsén från Länsmuseet seminarium om
finska krigsbarn för gymnasieelever vid en konferens om
kultur, religion och flyktingskap i Bollnäs. Ett tiotal lära
re har deltagit i en fortbildningsaktivitet på arkivet.
Arkivets personal har hållit föreläsningar vid några
tillfällen efter önskemål från medlemsorganisationer
eller institutioner vi samarbetar med.
”Finska flyktingbarn” lunchföreläsning på Konstcen
trum i Gävle.
”Inez Wikström och semesterhemmet Vadtorp” för PRO
Faxe i Söderhamn.
”Socialdemokraterna i Gävle” föreläsning och affischut
ställning på Silvanum med anledning av deras
120-årsjubileum.
”Baptisterna i Hög” samarbete med Högs sockens hem
bygdsförening och Hälsinglands museum.
Studiebesök från föreningar
Arkivet erbjuder även föreningar studiebesök med vis
ning av arkivet. Under året har följande medlemmar
besökt oss: Pappers avd 14 i Strömsbruk, Gästriklands

idrottshistoriska förening, Bomhus hembygdsförening,
PRO Ockelbo, Visions pensionärer, EFS i Gävle, Gävle
gille, Pappers avd 3 i Gävle, Brynäs s-förening, Gävle
lantmätarförening samt Per Erik Jäderberg. Vidare har vi
tagit emot en grupp inriktad på kvinnors historia i länet
Antal grupper: 13		
Antal deltagare: 137 		

(2015: 10)
(2015: 106)

Forskare
Till forskarsalen kommer föreningsaktiva som utforskar
sin egen historia, skolelever och studenter som ska skriva
uppsatser, släktforskare, författare, journalister med
flera. Arkivet besvarar också forskarfrågor via telefon
eller mejl.
Antal besök i forskarsalen 2016: 353
Antal forskare: 242 			
Frågor besvarade via mejl/telefon: 96

(2015:254)
(2015: 210)

Arkivens dag och öppet hus
Arkivet ingår i nätverket ABM Arkiv, Bibliotek och Mu
seer i Gävle. 12 november 2016 arrangerade nätverket
för andra gången tillsammans Arkivens dag. Arrange-

Pappers avd 14 i Strömsbruk har ett omfattande arkiv. I mars gjorde några av medlemmarna studiebesök hos oss och forskade samtidigt sitt eget material inför 100-årsjubileet de ska fira 2020.
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manget hölls i Kulturhuset/Fängelsemuseet där det
visades film och utställningar. Filmsalen blev fullsatt vid
dagens tre visningar av en slinga med Gävlefilmer. Arkiv
Gävleborg bidrog med klipp ur filmer om Gamla Gefle,
Brynäs IF och Valbo missionsförsamling. Cirka 500
besökare hittade till Arkivens dag.
Måndag 5 december ordnade arkivet öppet hus.
Avsikten var att ge ”våra vänner” en chans att träffa oss
på hemmaplan. I arrangemanget ingick guidade visnin
gar av arkivet, utställningar, filmvisning, tipsrunda och
fika med hembakta kakor. Cirka 45 personer dök upp
och uppskattningen var stor.
Webbplatsen arkivgavleborg.se
Under 2016 har arkivets nya sida lanserats. Sidan uppfyller nu kraven på tillgänglighet enligt WCAG.2.0. Den
är responsiv, den anpassar sitt utseende efter om besök
aren använder en datorskärm, läsplatta eller telefon. Sök
sidan för fanor/arkivbildare har samma egenskaper.
Innehållet har samtidigt utökats, både med fler upp
gifter för skolorna och en ny avdelning ”Digitaliserade
källor” där några få efterfrågade dokument finns att läsa.
Avsikten är att fler dokument ska läggas till.
Antal unika besökare: 4753
Sidvisningar: 17 700 		
Unika nedladdningar: 940

(2015: 4860)
(2015: 16 612)
(2015: 1112)

Bland det som laddas ner finns arbetsuppgifter med do
kument för skolorna, medlemstidningen ArkivXet och
bevaranderåd.
Blogg och sociala medier
Arkivet haft fortsatt hög aktivitet i sociala medier och i
bloggen ”Dokument i fokus”. Bloggen rymmer nu cirka
200 artiklar om händelser i länet. Läsningen har utveck
lats mycket bra. 2013 noterades cirka 6 500 sidvisningar,
2016 över 31 000. Den mest lästa artikeln handlar inte
oväntat om fotboll, 5 811 personer har läst ”Lagerbäck
inledde karriären i Kilafors”.
Marknadsföring via Facebook är en viktig förklaring
till att bloggen når fler. Arkivet har konto på Instagram
och Google+.
Antal publicerade blogginlägg: 38
Antal sidvyer: 31 507			
Antal följare på Facebook: 581		

(2015: 44)
(2015: 10 397)
(2015: 421)

Medlemstidningen
ArkivXet har kommit ut med tre nummer. Nummer ett
var verksamhetsberättelsen. Nummer två innehöll bland

annat artiklar om tre arkiv som fanns med under utställ
ningen på Arkivens dag: Fahlstedts byggfirma, Gävle
Folkets park och Södra kolonin. Det trycktes i 150 extra
exemplar för att kunna delas ut under den dagen. Num
mer tre innehöll artiklar om företagsarkiven från Sörby
handelsträdgård och Hofors bruk.
Arkivet i andra medier
Föreningsmedlemmar, författare och journalister använ
der på olika sätt arkivets källor som underlag för publiceringar i böcker, tidningar, radio- och tv.
Några exempel från 2016:
”Koppar och kopparslagare i Hälsingland” av Magnus
Green med flera.
”Med bredden till toppen. Gestriklands fotbollsförbund
100 år” av Martin Alsiö.
”Epokgörande insatser för kvinnlig rösträtt.” Artikel av
Hans Lindblad i Från Gästrikland 2016.
”Tekla från Gävle tog basket till Sverige” artikel i Ar
betarbladet och Mitt Gävle av Anne Sjödin.
”Flickorna från Gävle som deltog i Hitlers OS” artikel i
Arbetarbladet av Anne Sjödin.
”Så skulle Metall i Hofors stoppa Hitler” inslag i Sveriges
Radio Gävleborg.
Radio Gävleborg sände direkt från arkivets öppna hus 5
december och Ulla Ejemar berättade om Mackmyrahän
delserna 1906 i morgonprogrammet under sommaren.
Till Sveriges Televisions program ”Det sitter i väggarna”
kunde arkivet bidra med information ur brand
försäkringshandlingar som gav en liten pusselbit till his
torien om ett ålderdomshem i Delsbo.
Tillgänglighet
Arkivet har en handlingsplan och en åtgärdslista när det
gäller tillgänglighet. Under 2016 har arkivet lanserat den
nya webbplatsen som uppfyller de krav som ställs ur till
gänglighetssynpunkt. Vidare har arkivet förbättrat skylt
ning i lokalen och en del detaljer i entré, reception och
besökstoalett.
Samarbeten inom MAX
Arkivet samarbetar med de två andra regionala kulturarvsinstitutionerna, Hälsinglands museum och Länsmu
seet Gävleborg. Projektet ”Vem äger berättelserna… ” är
i det närmaste slutfört.
Denna avslutande del är ett pedagogiskt material om
historiebruk och källkritik avsett för årskurs nio med
titeln ”Tre konflikter som förändrade historien i Gävle
borg”. Det baseras på källor kring dessa händelser: Fejan
1905, Mackmyra 1906 och Sandarne 1932. Det berättar
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Samarbete. Camilla Larsson från arkivet och Ann Nilsén, Ingela Broström och Ingela Jönsson, alla från Länsmuseet, studerar arkivmaterial om finska krigsbarn. Arbetet ska resultera i en utställning som ska vandra runt i länet under 2017.

om hur fackföreningsrörelsens position och föreningsrätten stärktes under tidigt 1900-tal och kommer att
finnas tillgängligt på arkivets och museernas hemsidor
för skolor och allmänhet.
I oktober bjöd Hälsinglands museum in Arkiv Gävle
borgs och Länsmuseets personal till en seminariedag på
temat interkulturella möten med föreläsningar av Petter
Ljunggren från Historiska museet och Sara Grut från
Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik. Där höll
också Arkiv Gävleborgs pedagog Camilla Larsson och
Länsmuseets Ann Nilsén ett seminarium om hur finska
barn togs emot i länet under andra världskriget.
Andra samarbeten
Nätverket ABM, där arkivet ingår, arrangerade tillsam
mans Arkivens dag och ordnade i april ett seminarium
för institutionernas personal där Jonas Nordin från
Kungliga biblioteket föreläste om tryckfrihetslagstiftnin
gens 250-åriga historia.
Inom ABM finns en chefsgrupp där arkivchefen ingår.
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Gruppen har diskuterat frågan om samverkan kring lo
kaler och digitalisering. Under året tog Gävle kommun
initiativ till att utreda frågan vidare i samarbete med Re
gion Gävleborg.
Länsmuseet Gävleborg, Gävle kommunarkiv och
Arkiv Gävleborg påbörjade ett gemensamt arbete kring
en mindre utställning om finska krigsbarn. Utställnin
gen ska erbjudas länets bibliotek under 2017. I anslut
ning till den kommer föreläsningar att erbjudas och
kommunerna får möjlighet att köpa till teaterföreställningen ”Kainos sång” av Skottes.
Medlemskap och representation
Arkivet är medlem Folkrörelsernas Arkivförbund, Sven
ska Arkivsamfundet, Svensk idrottshistorisk förening,
Näringslivsarkivens förening, Gästriklands kulturhisto
riska förening, Svenska Industriminnesföreningen och
Föreningen Bergslagsarkiv. Arkivchefen Ulla Ejemar är
medlem i Föreningen Sveriges länsarkivarier. Till
Näringslivsarkivens förenings hemsida har arkivet bi

dragit med en artikel om Hofors bruks arkiv.
Utbildningar och konferenser
I februari besökte Camilla Larsson och Maria Andrée
Arkivpedagogiskt forum i Östersund. I april gjorde hela
personalen studiebesök hos två arkiv i Uppsala: Företa
gens historia samt Uppsala kommunarkiv. I maj deltog
Ulla Ejemar i Folkrörelsernas arkivförbunds och
Näringslivsarkivens förenings konferens i Stockholm. I
oktober deltog Ulla Ejemar och Maria Andrée Näring
slivsarkivens förenings höstkonferens i Eskilstuna.

Arkivets verksamhet 2017
Under 2017 har arkivet som mål att genomföra
följande:
•

Ta emot 40 elevgrupper från länets skolor

•

Lansera läromedlet om tre historiska
händelser i länet i samarbete med
Hälsinglands museum och Länsmuseet
Gävleborg.

•

Delta i vandringsutställning om finska
krigsbarn och arrangemang kring den i
samarbete med Länsmuseet och Gävle
kommunarkiv

•

Ta emot tio medlemsorganisationer på
studiebesök

•

Förteckna 100 hyllmeter leveranser

•

Lägga ut fler dokument på webbplatsen.

•

Genomföra Arkivens dag på ort utanför
Gävle

•

Planera för arkivets 40-årsjubileum 2018

•

Publicera 45 inlägg i bloggen ”Dokument i
fokus”

•

Vara fortsatt aktiv i sociala medier

•

Byta ut ett av arkivets äldre hyllsystem

•

Anskaffa ny mikrofilmsläsare

Gävle 2017-02-16
Anéa Elfving, ordf

Jan Hovdebo , vice ordf

Barbro Sollbe		

Sergio Manzanares

Anitha Jabin 		

Hans Wahlbom

Börje Edoff 		

Håkan Bellander

Elisabeth Lindström
Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-02 -27
Pär Månsson 			
Auktoriserad revisor		
Rosalie Carlén

Per Bäckström		
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Studiebesök - deltagare 2013-2016
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Arkiv efter kommun 2016
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RESULTATRÄKNING
Rörelseintäkter
Medlemsavgifter och bidrag
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

Not

2016-01-01 – 2016-12-31

2015-01-01 – 2015-12-31

2

4 816 244
73 418
4 889 662

4 796 440
93 447
4 889 887

3
4

-1 645 423
-3 012 128
-34 386

-1 971 905
-2 600 931
-34 386

-4 691 937

-4 607 222

197 725

282 665

91 461

6 811

-1 072

-521

90 389

6 290

288 114

288 955

288 114

288 955

Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella
poster
Årets resultat

BUDGET FÖR ARKIV GÄVLEBORG 2017
INTÄKTER

Inventarier

30 000

Medlemsavgifter

455 000

Information, möten, porto

110 000

Räntor och övriga intäkter

25 000

Kontors- och arkivmaterial

46 000

Region Gävleborg

3 518 000

Medlemsavgifter och försäkringar

28 000

Gävle kommun

300 000

Service/telefoni/IT

110 000

Övriga kommuner

257 000

Konsultarvode

80 000

AMV

372 000

Utvecklingsinsatser

30 000

Avskrivningar

33 000

Summa övriga kostnader

1 712 000

Summa kostnader

4 927 000

Summa intäkter

4 927 000

KOSTNADER
Personalkostnader
Löner, sociala avg, pensioner

3 155 000

Personalvård, resor, kurser

60 000
INVESTERINGSBUDGET 2017

Summa personalkostnader

3 215 000

Hyllsystem inkl montering

325 000

Mikrofilmsläsare

125 000

Summa

450 000

Övriga kostnader
Lokalkostnader

1 245 000
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BALANSRÄKNING
Tillgångar
Anläggningstillgångar

Not

2016-01-01 – 2016-12-31

2015-01-01 - 2015-12-31

5

70 588
70 588

104 974
104 974

0
0

135 184
135 184

70 588

240 158

0

650

98 651

102 926

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

323 486

319 848

Summa kortfristiga fordringar

422 137

423 424

2 606 625
2 606 625

2 180 693
2 180 693

Summa omsättningstillgångar

3 028 762

2 604 117

Summa tillgångar

3 099 350

2 844 275

1 728 242

1 439 287

288 114

288 955

Summa fritt eget kapital

2 016 356

1 728 242

Summa eget kapital

2 016 356

1 728 242

Pensionsskuld

640 000

640 000

Summa långfristiga skulder

640 000

640 000

5 533

21 343

110 560
43 072

181 093
37 937

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

283 829

235 660

Summa kortfristiga skulder

442 994

476 033

3 099 350

2 844 275

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga placeringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
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Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
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Eget kapital och skulder
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider:
Inventarier, verktyg och installationer 5 år 										
Nyckeltalsdefinitioner 										
Soliditet (%)														
Eget kapital i procent av balansomslutning
UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN
Not 2: Bidrag
Medlemsavgifter
Regionbidrag
Bidrag Gävle kommun

2016

2015

453 225

430 475

3 484 000

3 412 000

300 000

300 000

Bidrag AMV

323 040

436 028

Bidrag Övriga kommuner

255 979

217 937

4 816 244

4 796 440

SUMMA:
Not 3: Övriga externa kostnader
Lokalkostnader
Projekt- och utvecklingskostnader
Övriga externa kostnader
SUMMA:
Not 4: Personal
Medelantalet anställda: Kvinnor 5 Män 1

2016

2015

1 257 344

1 198 109

17 719

369 608

370 360

404 188

1 645 423

1 971 905

2016

2015

6

6

2 135 517

1 686 703

705 037

616 343

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader, inkl löneskatt
Pensionskostnader

124 305

247 570

2 964 859

2 550 616

2016

2015

171 927

162 832

-

9 095

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

171 927

171 927

Ingående avskrivningar

-66 953

-32 567

SUMMA PERSONALKOSTNADER:
UPPLYSN INGAR TILL BALANSRÄKNINGEN
Not 5: Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Not 6: Långfristiga placeringar
Ingående anskaffningsvärden
Avgående fordringar
Utgående redovisat värde

-34 386

-34 386

-101 339

-66 953

70 588

104 974

2016

2015

135 184

135 184

-135 184

-

0

135 184

Not 7: Kassa och bank
Av beloppet avser 1 606 343 (1 180 410) kr del av Region Gävleborgs koncernkonto
Not 8: 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

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Arkiv Gävleborg
för år 2016.

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt
upprättats i enlighet med bokföringslagen.

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.

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 2016.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

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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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 27 februari 2017
Rosalie Carlén
			
Per Bäckström
Pär Månsson
Auktoriserad revisor

Ombudsanmälan till Arkiv Gävleborgs årsmöte
Torsdag 20 april 2017 kl 15.00 Gävle Central konferens, Centralstationen Gävle
Medlemsorganisation ………………………………………………………………………………………..............................
Adress ………………………………………………………………………………………………………………................................
Postnummer ………………......... Ort ………………………………………………………………………...........................
Har utsett följande till ombud vid årsmötet:
Namn …………………………………………………………………………………………………………………..............................
Adress ………………………………………………………………………………………………………………................................
Postnummer …………………....... Ort ………………………………………………………………………...........................
Telefon …………………………........ E-postadress …………………………………………………………........................

Medföljande deltagare
Namn ……………………………………………………………………………………………………………….................................
Namn ……………………………………………………………………………………………………………….................................
Namn ……………………………………………………………………………………………………………….................................

Vi vill ha anmälan senast 12 april 2017
Arkiv Gävleborg
Fältskärleden 10
802 802 Gävle
Det går bra att anmäla per e-post till arkivet@arkivgavleborg.se
Eller per telefon på 026-10 88 70
arkiv gävleborg
Arkivet bevarar och tillgängliggör arkivhandlingar från föreningar,
Arkiv Gävleborg
företag
och
privatpersoner
i
Gävleborgs
län.
														
Fältskärsleden 10, 802 80 Gävle
Forskarsal och arkiv har öppet vardagar 8.30 - 16.00		(gamla postterminalen)
kvällsöppet
måndagar 8.30 - 19.00 jan - maj, sept - dec
tel 026 - 10 88 70
								
e-post: arkivet@arkivgavleborg.se
Redaktion: Ulla Ejemar, Agnetha Nellfors, Barbro Sollbe
hemsida: www.arkivgavleborg.se
Tryck: Backman info
www.facebook.com/arkivgavleborg.se

Arkiv Gävleborgs årsmöte
Torsdag 20 april kl 15.00
Gävle Central Konferens
Gävle Centralstation
Kaffe, te och smörgås serveras från kl 14.30

Tre historiska händelser i Gävleborg
Arkivets pedagog Camilla Larsson berättar
Årsmötesförhandlingar
Anmäl ombud och deltagare senast 12 april.

Välkommen!

Dagordning i korthet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Styrelsens och revisorernas berättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Fastställande av budget 2017
Fastställande av medlemsavgift
Val av fyra styrelseledamöter på två år
Val av fem ersättare på ett år
Val av ordförande till nästa årsmöte
Val av två revisorer jämte ersättare
Val av valberedning
Eventuella motioner/övriga frågor

Ombudsanmälan
E-post arkivet@arkivgavleborg.se eller telefon
026-10 88 70
Ange medlemsorganisation, namn, adress och
telefon
Meddela namn på eventuella övriga deltagare
För anmälan per post – se talong på
föregående sida

