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Dags att nominera till styrelsen

Nu är det hög tid att nominera kandidater 
till styrelsen och andra uppdrag inom Arkiv 
Gävleborg. Valberedningen vill gärna ha in 
förslag på personer som har intresse av att delta 
i styrelsearbetet. 

Kontakta Gunnar Lindbom, Gävle, 
sammankallande i valberedningen per e-post 
lindbom.gunnar@telia.com. 
Övriga i valberedningen är Elisabeth Eriksson, 
Edsbyn och Lars-Göran Ståhl, Forsbacka. 

Arkivchefen Ulla Ejemar förmedlar förslag till 
valberedningen. 
E-post ulla.ejemar@arkivgavleborg.se.  

Det går också bra att ringa 026-10 88 70.

Ordförande har ordet:

 Dagordning till årsmötet

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justerare tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Fastställande av röstlängd 
6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
7. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2018
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter för 2020
11. Fastställande av budget för 2019
12. Val av

•	 ordförande på ett år
•	 fyra styrelseledamöter på två år
•	 fem ersättare på ett år
•	 valberedning

13. Motioner/ övriga frågor
14. Avslutning

Förstasidan: ”Demokratin 100 år” uppmärksammas med start 2018 eftersom det då var hundra år sedan riksdagen tog det första beslutet på 
vägen mot allmän och lika rösträtt. Standaret från Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Gävle har deponerats av Liberalerna i Gävleborg, 
rösträttsfanan har deponerats av Socialdemokraterna i Gävle. På övre bilden är FKPR-föreningar från hela landet samlade 1921, samma år som 
kvinnor för första gången fick rösta i riksdagsval. Nedre bilden föreställer ”Röda bilen” på valkampanj med agitatorn Kata Dalström i baksätet, året 
är 1911.

Bland det sista jag gjorde 
i arbetslivet var att ta 
tillvara ett sedan flera år 
osorterat arkiv. 
Fram till 1994/1995 var 
verksamheten väl doku-
menterad i pappersform. 
Det gäller protokoll 
men även fotografier, 
tidningsartiklar, affischer 
medmera. Tiden därefter 

var betydligt mindre bevarad. Det fanns inga disketter, 
cd-skivor eller usb-minnen som ersatte papperet. Det 
betyder att cirka 25 år av folkrörelsearbete är ringa 
bevarat. Arkivet har nu under våren bjudit in till fyra 
seminarier på olika teman som varit välbesökta. Det 
visar på att det finns ett intresse för vår lokala historia. 
Seminariet med bilder från Gävle genom tiden var så 
välbesökt att våra lokaler fylldes till bredden. 

Att bevara och nedteckna vår historia är lika viktigt i 
dag som i går. Ibland oroas jag över att vi inte i tillräcklig 
omfattning inser detta och bevarar vår nutida historia. 
Vi firar nu 100 år av kvinnors rätt att rösta. Om de kvinnor 
som stred för rätten att rösta inte hade dokumenterat 
sin kamp så omfattande hade vi inte haft kunskapen i 
dag om hur viktig deras insats var i framväxandet av ett 
demokratiskt Sverige. 
Nu har jag varit ledamot och ordförande i Arkiv Gävle-
borg i fyra år. Var jag än befinner mig och arkivet kommer 
på tal möts jag av beröm. För varje år som går imponeras 
jag av den verksamhet som bedrivs. Den håller hög 
kvalitet. En kunnig och serviceinriktad personal är 
förutsättningen för detta. 
Som medlem kan ni vara säkra på att ert material är i 
trygga händer.
Aneá Elfving
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Arkivets styrelse
Styrelsen har från årsmötet 2018-04-19 bestått av
Anéa Elfving, Seko, ordförande 
Jan Hovdebo, Gävleborgs idrottsförbund,vice 
ordförande 
Barbro Sollbe, Liberalerna Gävleborg 
Håkan Bellander, Mellansvenska handelskammaren 
Sergio Manzanares, Socialdemokraterna Gävle 
Anitha Jabin, Moderaterna Gävleborg 
Hans Wahlbom, TCO Gävleborg 
Inger Schörling, Miljöpartiet Gävleborg 
Elisabeth Lindström, Region Gävleborg (avgick 180222)
 
Ersättare
Ann-Helen Persson, Centerrörelsen Gävleborg 
Christina Norling, TCO Gävleborg 
Birgit Lundgren, Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund 
Peter Ström, Swedbank 
Jonas Kågström, Högskolan i Gävle 
Howard Clark, Region Gävleborg (avgått)
 
Revisorer 
Pär Månsson, PWC
Per Bäckström, Mittmedia 
Rosalie Carlén, Region Gävleborg

Revisorsersättare 
Annika Wedin, PWC 
Hans Lofors, Gefle IF 
Hans Backman, Region Gävleborg
 
Valberedning 
Gunnar Lindbom, Gävleborgs idrottsförbund, 
sammankallande 
Lars-Göran Ståhl, Socialdemokraterna Gävle 
Elisabeth  Eriksson Gästrike-Hälsinge
hembygdsförbund

Årsmöte och styrelsemöten 
Årsmötet hölls 19 april på Hälsinglands museum, 
Hudiksvall. Ett 30-tal personer deltog, varav 18 ombud 
för medlemsorganisationer. Joel Bergroth, intendent vid 
Hälsinglands museum, berättade om projektet Romska 
bilder. Under förhandlingarna återvaldes Anéa Elfving 
till ordförande. Börje Edoff, IOGT-NTO, avtackades 
efter många år i styrelsen. 
Styrelsen har hållit fyra protokollförda möten. 
Arbetsutskottet, som bestått av Anéa Elfving, Barbro 
Sollbe och Jan Hovdebo, har hållit tre möten. Styrelsens 
ordförande har deltagit i flera möten om kulturplanen 
och uppdragsöverenskommelsen med Region Gävleborg.

 
Medlemmar 
Arkivet nådde inte målet 620 medlemmar. Vi har fått in 
nya medlemmar, men redovisar ändå ett minus på grund 
av nedläggningar och sammanslagningar. 
Medlemmar vid årets slut: 618   (2017: 619)
Nya: 11       (2017: 10) 
Avslutade: 12     (2017: 16)
 
Nya medlemskap 
Tommy Landberg Ateljé J-berg 
Seniorradion Gävle 
IF Metall Gävleborg 
ABF Gästrikebygden 
Gävleborgs köpmannaförbund
Hofors-Storvik lokalavdelning av DHR
Föreningen Skrivare i Hälsingland
Gävle symfoniorkesters vänner
Hanåsens samfällighetsförening
Sölve Wängefors 
Funktionsrätt Gävle (HSO)
 
Upphörda medlemskap
Gästriklands seglarförbund
Gävleborgs läns nykterhetsförbund
Segersta husmodersförening
Jädraås socialdemokratiska förening
Lions Club Gävle Ankaret 
IOGT-NTO logen 2616 Wikingaborg
Gnarps baptistförsamling 
Folkets Hus Näsviken
Gävle-Sandviken Dövas förening
IOGT-NTO 3797 Olof Bergströms minne, Furuberg 
Distriktssköterskeföreningen i Gävleborg SHSTF 
Hälsinglands Dövas förening

Arkiv Gävleborgs verksamhetsberättelse 2018



4

 

Personal
Arkivets mångåriga medarbetare Agnetha Nellfors gick 
vid årsskiftet i pension. Under arkivpedagog Camilla 
Larssons tjänstledighet hade arkivet en vikarie. 
Anställda under året har varit:
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, ekonomiassistent 60 % 
    (anställd 1981-04-01) 
Katarina Nordin, arkivarie  (anställd 2004-02-01) 
Anna Nyberg, arkivassistent 50 %  (anställd 2017-06-07) 
Solweig Östlund-Blomgren, vik arkivpedagog 80 %  
             (2018-08-13  2018-10-05)
 
Ekonomi
Arkivets största bidragsgivare är Region Gävleborg som 
via kultursamverkansmodellen dessutom fördelar statens 
bidrag. Samtliga kommuner i länet ger bidrag till arkivet.
Medlemmarnas avgifter är ytterligare en viktig inkomst. 
Arbetsförmedlingen har under året delfinansierat tre 
tjänster, varav två på deltid. 
Ekonomin är i god ordning. Arkivet redovisar ett mindre 
plusresultat för verksamhetsåret som bland annat beror 
på att en medarbetare som budgeterats för heltid arbetat 
deltid och att regionens slutliga bidrag blev något högre 
än det preliminära. Under året anlitades Aspia (f d PWC) 
för att sköta en del av arkivets ekonomiadministration.
  
Bevara arkiven 
Arkivets viktigaste uppgift är att samla in och långsiktigt 
bevara arkiv från den enskilda sektorn föreningsliv, 
företag, byar, gårdar och personer. Det framgår både av 
stadgar och uppdragsöverenskommelsen med Region 
Gävleborg. 

Leveranser
I maj gjorde arkivarie Katarina Nordin en hämtningsrunda 
i länet, en service för medlemmar. 16 leveranser hämtades 
i Ockelbo, Bollnäs, Söderhamn, Bergsjö och Hudiksvall. 
Från Ljusdal, Hofors och Sandviken hade inga anmält 
intresse. 
Leveranser: 122 omfattande 106 hyllmeter 
(2017: 104 omfattande 75 hyllmeter)

Kommun   Antal Exempel på arkiv 
Bollnäs       12  Kilafors idrottsförening, NTO  
   Templet Hofsbanéret 
Gävle   46 Funktionsrätt Gävle, Gävle  
   symfoniorkesters vänner 
Hofors   5  Hofors hembygdsförening 
Hudiksvall  5 IOGT-NTO 3797 Olof   
   Bergströms minne, Furuberg 
Ljusdal  4  Ljusdalsortens andelsmejeri- 
   förening 
Nordanstig  3 Lönnebergakyrkans församling 
Ockelbo 6 Hamrånge-Ockelbo   
   hushållningssällskap 
Ovanåker  2 IOGT Edsborg, Edsbyn och  
   Nordens vän, Knåda 
Sandviken 1 Norrbergs byamän, Ovansjö 
Söderhamn 7 Forskarföreningen Alir,   
   Norrala hembygdsförening  
Distrikt  25  RFSL Gävleborg, Gävle-borgs  
   köpmannaförbund 

Från Länsmuseet Gävleborg har arkivet tagit emot 
tidningen Norrlandsposten.

 Arkivarie Katarina Nordin dammsuger leveranser från 
hämtningen hon genomförde i länet i maj.

Solweig Östlund-Blomgren vikarierade som arkivpedagog 
hösten 2018 när Camilla Larsson var tjänstledig.
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Ordna och förteckna
Arkivet har fortfarande svårt att hinna ordna och förteckna 
i takt med att material levereras in. Cirka 100 hyllmeter 
har förtecknats, inklusive tidningen Norrlandsposten om 
cirka 70 hyllmeter. Bland förtecknade arkiv kan nämnas 
leveranser från Delsbo IF, Centerns kommunkrets i Ljus-
dal, Frälsningsarméns olika kårer och pressfotograf 
Lennart ”Foto-Kalle” Olofssons arkiv med en stor samling 
negativ. 

Förtecknade leveranser: 121 (2017: 213)
106 arkiv har bearbetats, varav 31 nya, 72 kompletterade 
och 3 reviderade 
Arkivbildare vid årets slut: 5 986 (+ 40 jämfört med 2017)
Volymer vid årets slut: 42 508 (+ 341 jämfört med 2017)
 
Övriga samlingar och databaser 
Samlingen av fanor och standar fortsätter växa, under 
året har den ökat med 14. Arkivet planerade att göra 
affischerna sökbara via hemsidan, något som tyvärr 
inte hann genomföras. Samlingen innehåller mer än 
3 000 affischer, under året har den utökats med 43. 
Databaser över fanor och arkivbildare nås via hemsidan, 
de uppdateras två gånger per år. Tekniska problem gör 
att arkivet inte kan uppdatera de uppgifter som finns i 
Riksarkivets nationella arkivdatabas (NAD).
 
Rådgivning 
I maj höll arkivarie Katarina Nordin arkivkurser vid 
fem tillfällen på tre orter i länet, Bollnäs, Bergsjö och 
Gävle. 27 personer deltog i kurserna. Några föreningar 
har besökt arkivet för rådgivning, vanligast är dock 
rådgivning via telefon.

Använda arkiven
Arkivet uppmuntrar på olika sätt till användning av de 
historiska källorna. Arkivet bjuder in till studiebesök och 
ordnar eller deltar i arrangemang där arkiv lyfts fram. 
Hemsidan, bloggen, sociala medier och den dagliga 
forskarservicen är andra viktiga inslag.
 
Skola och lärande
Sedan många år pågår ett aktivt arbete för att visa 
vilken nytta framför allt gymnasieskolorna kan ha 
av arkivet. Under 2018 har arkivet besökts av många 
gymnasieklasser, men också av grupper från grundskolor, 
folkhögskolor, Komvux, svenska för invandrare och 
arbetsmarknadsutbildningar. Demokratins framväxt 
har en central plats den pedagogiska verksamheten. 
Hemsidan har kompletterats med fler dokument som 
belyser det historiska beslutet om allmän rösträtt för både 
män och kvinnor, de finns under en särskild avdelning 
”Demokratin 100 år”. 

Studiebesök från skolor: 44  (2017:36) 
Elever: 726     (2017: 544) 

Besök Elever
Bollnäs
Friskolan Lust&Lära 1 8 
Gävle 
Borgarskolan 2 31
Vasaskolan    5 89
Gävle praktiska   4 63
Realgymnasiet  1 12
Sofiedalsskolan  6 150
Svenska som andra språk 1 20

I juni fick vi visa arkivet för en grupp lantmätare från Liberia. 
De hade kommit till Gävle på inbjudan av Lantmäteriet.

Vid studiebesöken får eleverna möta källor i original. 2018 tog 
arkivet emot 44 elevgrupper.
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Komvux 2 34
Vasa språkintroduktion 2 30
Brunnsviks Folkhögskola 4 69
Work for you 1 16

Hudiksvall 
Bromangymnasiet  2  24
Ljusdal
Slottegymnasiet  3  41 
Sandviken
Västerbergs folkhögskola 3  46 
Söderhamn 
Staffansgymnasiet 5  58 
Tierp 
Örbyhus skola  2  35  

Andra studiebesök
Arkivet har tagit emot studiebesök från både med-
lemsorganisationer och andra grupper. 
Gruppbesök: 12  (2017: 20) 
Deltagare 139   (2017:204) 
Föreningar/grupper som besök arkivet under året: 
DIS-Mitt, Hofors hembygdsförening, Unionens seniorer, 
Ladies Circle, LO-facken, Cancerföreningen Gävleborg, 
Brf Takterrassen, Föreningsarkivet i Jämtland, Dalarnas 
folkrörelsearkiv, Region Gävleborg, Lantmäteriet med 
grupp från Liberia, Kulturavdelningen från Ovanåker. 
 
Forskarservice
Särskilt glädjande är att några studenter som läser historia 
på högskolan i Dalarna respektive Uppsala universitet 

har använt arkivets källor i uppsatsskrivandet. Forskare 
efterfrågar arkiv från föreningar och företag och inte 
minst historiska dagstidningar. Ett fåtal släktforskare 
besöker oss regelbundet. 
Besök i forskarsalen: 363     (2017:413)
Forskare: 145         (2017:118)
Förfrågningar via e-post eller telefon: 102 (2017:130)
 
Publika arrangemang
Kvinnodagen 8 mars hade arkivet öppet hus med visningar 
av arkivet på temat kvinnohistoria. I en utställning 
berättade vi om kvinnor som Kerstin Hesselgren, Maja 
Skoglund, Kata Dalström och Edit Kindvall. På kvällen 
höll historikern Gunnela Björk en föreläsning om Kata 
Dalström. Drygt 50 personer besökte oss. 
Arkivens dag i november ordnades i samarbete med 
Hofors hembygdsförening på hembygdsgården 
där. Arkivets pedagog Camilla Larsson höll korta 
föreläsningar om hur föreningslivet i Hofors på olika sätt 
engagerat sig i världshändelserna. I en utställning visade 
vi exempel ur våra omfattande samlingar från Hofors, 
nämnas kan Hofors cykelklubb, Konsum, Hofors bruk 
och Hofors kooperativa kvinnogille. 80 personer besökte 
oss under dagen. 
Föreläsningar. Camilla Larsson besökte i november 
biblioteket i Torsåker och berättade om folkrörelser från 
socknen. I april höll hon en föreläsning på temat kvinnor 
och rösträtt på Hälsinglands museum. Föreläsningarna 
lockade tillsammans cirka 35 personer. 
Övrigt. Vandringsutställningen ”Hitförda av krigets 
stormar” om finska krigsbarn har visats på flera håll i länet. 
Den sammanställdes redan 2017 av Gävle kommunarkiv, 
Arkiv Gävleborg och Länsmuseet Gävleborg. 

Arkivens dag firade vi på Hofors hembygdsgård i samarbete med Hofors hembygdsförening som är en av arkivets 
medlemsorganisationer.
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Hemsida, blogg och sociala medier 
Vi ser en ökning trafiken på arkivets hemsida. 
Databaserna, medlemstidningen ArkivXet samt fliken 
”Skola&Lärande” är väl besökta.  Relativt många har 
besökt den nya avdelningen ”Demokratin 100 år”. 
Intresse finns också för dokument och arbetsuppgifter
om rösträtt och demokrati som finns på sidan sedan 
tidigare. Många klickar in sig på information om arkivets 
historiska dagstidningar. 

Under året har sidan utökats med en kort information 
på finska. 

Besök på hemsidan 7 159 (2017:5 321) 
Sidvisningar  21 476  (2017: 17 576) 
Nedladdningar  1 883  (2017: 1 825)
Sidvisningar arkivsöket 9 574  (2017: 5098)
Källa: Hemsidans egen statistik och google analytics. 

Bloggen ”Dokument i fokus” innehåller 247 artiklar 
utifrån olika källor från länet. Läsare hittar oftast till den 
från arkivets Facebooksida, trafik kommer också från 
hemsidan och via sökningar på internet. 
2018:  26 inlägg (2017: 24 inlägg) 
Antal lästa 32 357  (2017: 36 003) 
På Facebook och Instagram publicerar vi information 
om arkivet, bilder och dokument ur arkiven samt länkar 
till arkivets blogg och hemsida..
Facebook  803 följare  (2017: 692) 
Instagram 359 följare  (2017: 250) 

Andra publiceringar
Arkivets källor har använts i föreningsskrifter, artiklar 
och studentuppsatser. Som exempel kan nämnas ”Byn 
där dörrarna aldrig stängdes - Bäcks bys historia” 
en genomgång av byns historia av medlemmar i 
byföreningen. 
Gratistidningen Mitt Gävle skrev en utförlig artikel 
inför vårt arrangemang på kvinnodagen 8 mars och 
Gästriklands Tidning uppmärksammade Arkivens dag i 
Hofors.
Arkivets medarbetare Katarina Nordin har medverkat 
i Föreningen Bergslagsarkivs årsbok med en artikel om 
Oslättfors bruksarkiv. Camilla Larsson har skrivit om 
Tekla Swedlund och Karolina Själander i nätbaserade 
Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon och Ulla Ejemar 
har bidragit med korta artiklar i boken ”Snapshot” som 
Riksarkivet gav ut med anledning av sitt 400-årsjubileum. 
 
Medlemstidningen ArkivXet
Årets tre nummer har bestått av verksamhetsberättelsen 

samt temanummer om Hofors respektive Arkiv 
Gävleborgs egen 40-åriga historia. ArkivXet kan även 
laddas ner från hemsidan.
 
Samarbeten 
Tillsammans med Arkiv Sörmland och Folkrörelsearkivet 
i Uppsala har arkivet bedrivit ett E-arkivprojekt. 
Syftet har varit att lära mer om långtidsbevarande av 
elektroniska handlingar. Inom projektet har vi testat 
en teknisk lösning med Atom och Archivematica. Våra 
arkivarier Maria Andrée och Jörgen Björk har varit mest 
involverade i projektet. 
Arkivet ingår i nätverket Arkiv, bibliotek och museer i 
Gävle. 

Under året sökte och fick vi 25 000 kronor från Gäst-
riklandsfonden till det samarbetet. Under året har vi 
också tagit initiativ till att med Länsmuseet Gävleborg 
och Hälsinglands museum återuppta den gemensamma 
arkivgruppen. 

Kurser, konferenser och medlemskap 
I november var Arkiv Gävleborg värd för en tvådagars 
höstkonferens. Konferensen lockade drygt 50 deltagare 
från hela Sverige. Regionråd Alf Norberg höll 
inledningsanförandet. Konferensen hölls inom ramen för 
Folkrörelsernas Arkivförbund och Näringslivsarkivens 
förening, där Arkiv Gävleborg är medlem. Under 
konferensen sjösattes en ny organisation, Svenska 
Arkivförbundet, som ska driva frågor som är viktiga för 
både näringslivs- och föreningsarkiv.
Förutom de nämnda organisationerna är Arkiv 
Gävleborg medlem i Svensk Idrottshistorisk förening, 
Föreningen Bergslagsarkiv, Svenska Arkivsamfundet, 
Gästriklands Kulturhistoriska förening och Svenska 
Industriminnesföreningen. 

Inspektion av ”Fejan-fanan” som ska ställas ut på Länsmuseet 
Gävleborg.
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Arkivchefen är medlem i Föreningen Sveriges Läns-
arkivarier. 
Maria Andrée, Jörgen Björk och Ulla Ejemar har deltagit 
i konferenser om E-arkiv i Stockholm och Gävle, 
Camilla Larsson har deltagit i Arkivpedagogiskt forum 
i Östersund och en konferens om demokrati i Uppsala. 
Maria Andrée, som är länets kontaktperson med 
Arkivens dag, har deltagit i en nationell konferens om 
arrangemanget som hölls i Stockholm.

Gävle 2019-02-28
Anéa Elfving, Ordf. Jan Hovdebo

Barbro Sollbe Sergio Manzanares

Anitha Jabin Hans Wahlbom

Håkan Bellander Elisabeth Lindström

Inger Schörling

Allmänt om verksamheten
Arkiv Gävleborg har sitt säte i  Gävle

Flerårsöversikt (Tkr) 2018 2017 2016 2015
Medlemsavgifter och bidrag 5 182 5 015 4890 4890
Resultat efter finasiella poster 21 125 288 289
Soliditet (%) 66,6 66,8 65,1 60,8

Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 2 122 176
årets vinst 20 597

2 142 773

disponeras så att 
i ny räkning överföres 2 142 773

2 142 773

Resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter

Arkivets verksamhet 2019

Styrelsen har beslutat om verksamhetsplan 
för året. Att ordna och förteckna arkiv, ta emot 
leveranser och ge service till medlemmar och 
forskare har fortsatt hög prioritet. Det har också 
den pedagogiska verksamheten för skolor.
I planen för 2019 ingår att arkivet ska 
•	 Aktivt	arbeta	för	att	rekrytera	nya		 	
 medlemmar
•	 Förteckna	70	hyllmeter	leveranser
•	 Inventera	handlingar	på	andra	medier	än		
 papper
•	 Fotografera	fanor,	standar	och	affischer
•	 Fortsätta	registrera	negativsamlingen
•	 Fullfölja	samarbetet	kring	E-arkiv	med		 	
 Arkiv Sörmland och Folkrörelsearkivet i  
 Uppsala
•	 Genomföra	”Arkivmåndagar”	med		 	
 visningar och föreläsningar
•	 Arrangera	Arkivens	dag	och	vara	länets		
 kontakt för arrangemanget
•	 Delta	i	regionens	barnkulturgrupp	och			
 utbudsdagar för skolorna



9

Resultaträkning Not 2018-01-01 2017-01-01
-2018-12-31  -2017-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. 
Medlemsavgifter och bidrag 2 5 181 547 5 014 920
Övriga rörelseintäkter   40 711 38 394
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m 5 222 258 5 053 314

Rörelsekostnader 
Övriga externa kostnader 3 -1 820 663 -1 826 464
Personalkostnader 4 -3  342 710 -3 066 438
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -37 953 -37 956
Summa rörelsekostnader -5 201 326 -4 930 858

Rörelseresultat 20 932 122 456
Finansiella poster     
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 2 846
Räntekostnader och liknande resultatposter -335 -625
Summa finansiella poster -335 2221
Resultat efter finansiella poster 20 597 124 677

Skatter     
Skatt på årets resultat 0 18 858
Årets resultat 20 597 105 819

Budget för Arkiv Gävleborg

INTÄKTER
Räntor och övriga intäkter 31 000
Medlemsavgifter 445 000
Bidrag från Region Gävleborg 3 763 000
Bidrag från Arbetsförmedlingen 470 000
Bidrag från länets kommuner 570 000
SUMMA INTÄKTER 5 279 000

KOSTNADER
Personalkostnader
Löner inkl. sociala avgifter och 
pensioner

3 413 000

Personalvård, kurser, resor 60 000
Summa personalkostnader 3 471 000

Övriga externa kostnader
Lokalkostnader 1 298 000
Förbrukningsinventarier 25 000
Information, möten, porto 105 000
Kontors- och arkivmaterial 45 000
IT/service/telefoni 140 000
Försäkringar, medlemskap 10 000
Arvode revision och bokföring 115 000
Projekt E-arkiv 25 000
Arkiv, bibliotek och muséer 23 000
Summa övriga externa kostnader 1 806 000

Pris- och löneökningar ca 2 procent 105 000
SUMMA KOSTNADER 5 382 000
Resultat -103 000
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BALANSRÄKNINGAR Not 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 12 527 50 480
Summa materiella anläggningstillgångar 12 527 50 480
Summa anläggningstillgångar 12 527 50 480

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 2 925
Övriga fordringar 35 703 51 199
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 308 770 339 363
Summa kortfristiga fordringar 344 473 393 487

Kassa och bank
Kassa och bank 6 2 862 699 2 732 424
Summa kassa och bank 2 862 699 2 732 424

Summa omsättningstillgångar 3 207 172 3 125 911
SUMMA TILLGÅNGAR 3 219 699 3 176 391

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 122 176 2 016 357
Årets resultat 20 597 105 819
Summa fritt eget kapital 2 142 773 2 122 176
Summa eget kapital 2 142 773 2 122 176

Långfristiga skulder
Pensionsskuld 640 000 640 000
Summa långfristiga skulder 640 000 640 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 51 314 12 864
Skatteskulder 7 74 343 86 511
Övriga skulder 111 105 106 016
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 200 164 208 824
Summa kortfristiga skulder 436 926 414 215

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 219 699 3 176 391



11

Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar Årsredovisningen  är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämdens allmänna råd 

(BFNAR 2016: 10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning Tillämpande av avskrivningstider: Inventarier, vektyg och installationer 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

Justerat eget kapital(eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medlemsavgifter och bidrag 2018 2017

Medlemsavgifter 442 939 453 795

Regionbidrag 3 701 000 3 584 000

Bidrag Gävle kommun 300 000 300 000

Bidrag AMV 444 459 415 635

Bidrag övriga kommuner 268 149 261 490

Projekt/ABM 2018 25 000 0

5 181 547 5 014 920

Not 3 Övriga externa kostnader 2018 2017

Lokalkostnader 1 301 449 1 431 128

Projekt- och utvecklingskostnader 27 680 0

Övriga externa kostnader 491 534 395 336

1 820 663 1 826 464

Not 4 Anställda och personalkostnader (mindre företag) 2018 2017

Medelantalet anställda

Kvinnor 5 5

Män 1 1

6 6

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl. pensionskostnader

Löner och andra ersättningar 2 340 373 2 141 255

Sociala kostnader och pensionskostnader 949 749 863 875

(Varav pensionskostnader) (173 883 154 045)

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 3 290 122 3 005 130

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

2018 -12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 189 775 171 927

Inköp 17 848

Utgående ackumulerande anskaffningsvärden 189 775 189 775

Ingående avskrivningar -139 295 -101 339

Årets avskrivningar -37 953 -37 956

Utgående ackumulerande avskrivningar -177 248 -139 295

Utgående redovisat värde 12 527 50 480

Not 6 Kassa och bank: Av beloppet avser 2 847 977 (2 732 144) kr del av Region Gävleborgs koncernkonto.

Not 7 Skatteskuld: Skatteskulden avser beräknad löneskatt på pensionskostnader.
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Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Arkiv 
Gävleborg för 2018.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2018 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningslagens övriga delar. 
Grund för uttalanden
Vi har utfört revision enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare 
i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt 
Den icke kvalificerade revisorns ansvar. Vi är oberoende 
i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det  är styrelsen som har ansvaret för att årsredo-
visningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar 
även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så 
är lämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revision enligt International standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och kan 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. 

Dessutom: 
•	 Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller fel, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning och avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

•	 Skaffar jag mig en förståelse av den del av 
föreningens interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

•	 Utvärderar jag lämpligheten i de 
redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•	 Drar jag en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 

Revisionsberättelse 

till årsmötet för Arkiv Gävleborg, org.nr 885000-7758



13

att de finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 

•	 Utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 

Den icke kvalificerade revisorns ansvar
Jag har att utföra revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål 
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för år 2018. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare 
i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed 
i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt 

fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort 
sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i  Sve 
rige använder den auktoriserade revisorn professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den 
auktoriserade revisorns professionella bedömning och 
övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Gävle 7 mars 2019
Pär Månsson
Auktoriserad revisor

Rosalie Carlén
Per Bäckström 
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Tobaksmonopolet var länge en av Gävles största               
arbetsplatser för kvinnor. I tre grå fotoalbum hittar vi 
pusselbitar som berättar om unga arbeterskors liv, oftast 
utanför jobbet. Kvinnor som lär sig sy, går på fest eller 
åker på utflykt.
Fotoalbumen kommer från studiehemmet Södergården. 
Det inrättades 1921 av statliga Tobaksmonopolet och låg 
på Södra Rådhusgatan 39. Hemmet hade en föregångare 
vid monopolets stora fabrik i Stockholm och får ses som 
ett led i företagets ansträngningar att försöka vara en 
föredömlig arbetsgivare.
Kerstin Hesselgren, född i Hofors, hade som Sveriges 
första yrkesinspektris lyckats övertala monopolet att efter 
amerikansk modell satsa på arbetarnas välfärd genom att 
anställa fabrikssystrar, en titel som senare skulle bytas ut 
mot personalkonsulent.  
Den första och kanske mest drivande blev Herta 
Svensson. Från Stockholm organiserade hon arbetet 
vid monopolets fabriker. Hon införde trivselskapande 
saker som blommor på borden i matsalarna och 
fräscha handdukar, men hon såg också till att sjuka fick 
hembesök och satsade på fritidsaktiviteter som kurser, 
fester och utflykter
På 1920- och 30-talen levde inte minst Gävlefabriken 
under hot om nedläggning. Fabriken fick något år 
stängas en månad på grund av överproduktion. 

När personal permitterades tillfälligt ordnade mono-
polet bland annat kurser i matlagning för de unga 
arbeterskorna på Brynässkolan.
Fabrikssystern och arbetsgivarens sociala ansträngningar 
lär från början ha mötts med viss skepsis från de 

anställdas sida. Skulle arbetsgivaren kontrollera dem 
ännu mer? Den bakomliggande tanken var att anställda 
som har goda förhållanden presterar bättre på jobbet. 
Men kanske fanns det också en önskan om kontroll 
från arbetsgivarens sida? Många av de anställda var 
unga kvinnor och det fanns en oro för att de skulle vara 
”lösaktiga”.
Att döma av handlingar i arkivet från Tobaks-
industriarbetarförbundet avdelning 3 och foton från 
Södergården övervanns snart eventuell misstro. Herta 
Svensson firades stort på sin 50-årsdag 1936. Bland 
gratulanterna fanns även kvinnor från Gävlefabriken. 
Ulla Ejemar

Inlägget publicerades i arkivets blogg ”Dokument i fokus” 
2018. Där finns mer än 200 artiklar byggda på dokument 
från hela länet. Bloggen nås enklast via arkivets hemsida 
www.arkivgavleborg.se

Arbetare från Tobaksmonopolet på matlagningskurs. Detta och övriga foton ur arkivet från Södergården

Tobaksmonopolet gör en social insats

Gymnastikpass under en utflykt till Överhärde
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Gamla Gävlebilder lockade besökare
Arkivmåndagar är ett nytt inslag på Arkiv Gävleborg. 
Med enkla arrangemang försöker vi få fler att upptäcka 
arkivet och vad det kan erbjuda. 
Programpunkterna har förlagts till måndagar eftersom vi 
då har öppet till kl 19.

Första måndagen, 4 februari, drog fotograf Per-Erik 
Jäderberg fullt hus. Hans far drev fotofirman J-berg i 
Gävle och det omfattande negativarkivet från företaget 
finns deponerat i Arkiv Gävleborg. Per-Erik visade bilder 
och berättade både om sin far och om bakgrunden till 
några av bilderna.

Nästa måndag, 4 mars, visade arkivets pedagog Camilla 
Larsson dokument som berättade om Erhard Englund 
och Maja Skoglund. Erhard kom till Gävle och Korsnäs i 
samband med den stora industriflytten från Dalarna, hans 
dagböcker finns nu i Arkiv Gävleborg. Maja Skoglund 
var arbetare på textilfabriken i Strömsbro, Gävles då 
största kvinnoarbetsplats, och hade en betydelsefull roll 
under storstrejken 1909. 

4 april visar vår arkivarie Jörgen Björk idrottsbilder.
4 maj återkommer Camilla Larsson med en visning som 
handlar vilka avtryck semester och fritid gjort i arkiven. 
Det är fri entré och alla intresserade är välkomna. 

Ulla Ejemar  

Nytt på personalfronten
Arkivet har två nya medarbetare.  
Elin Östlin kommer bland annat att arbeta med 
medlemsfrågor och förtecknande. 
Dennis Alexis Hellström, som arbetar deltid, ska 
framför allt registrera och ordna arkivets negativ. 
Båda anställningarna är på sex månader. 

Fotograf Per-Erik Jäderberg var först ut i vår serie ”Arkivmåndag”. Foto: Gun Wigh

Adressen tack!
Kom ihåg att meddela arkivet om föreningen 
eller företaget byter adress eller kontaktperson.
E-post till: arkivet@arkivgavleborg.se. 
Det går också bra att ringa 026-108870



arkiv gävleborg 

              
 
         

Arkivet bevarar och tillgängliggör arkivhandlingar från föreningar, 
företag och privatpersoner i Gävleborgs län.

Forskarsal och arkiv har öppet vardagar 8.30 - 16.00  
kvällsöppet måndagar 8.30 - 19.00 jan - maj, sept - dec

Arkiv Gävleborg
Fältskärsleden 10, 802 80 Gävle 
(gamla postterminalen)
tel 026 - 10 88 70
e-post: arkivet@arkivgavleborg.se
hemsida: www.arkivgavleborg.se
www.facebook.com/arkivgavleborg.seRedaktion: Ulla Ejemar, Elin Östlin, Barbro Sollbe

Arkiv Gävleborgs årsmöte

Torsdag den 25 april

Plats Arkiv Gävleborg, Gävle

Kaffe, te och smörgås från kl 14.00

Visning av arkivet kl 14.30

Årsmötesförhandlingar kl 15.00

Anmäl ombud och antal deltagare 
senast 17 april

Välkommen!

Ombudsanmälan

Gör anmälan per e-post, telefon eller post. Ange 
medlemsorganisationens namn samt ombudets 
namn, adress och telefon.

Meddela oss även namn på eventuella medföljare.

E-post arkivet@arkivgavleborg.se

Telefon 026-10 88 70
Anmälan per post: Arkiv Gävleborg, Fältskärsleden 
10, 80280 Gävle

Ta chansen att gå på visning i arkivet med vår pedagog 
Camilla Larsson före årsmötet.


