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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Årsmöte och ombudsanmälan - se sista sidan

Testa arkivets

Quiz!
Finns på sida 14 - 15.
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Dagordning till årsmötet 

1. Mötet öppnas
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 utlysts på rätt sätt
7. Verksamhetsberättelse och bokslut 2019
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Medlemsavgifter för 2021
11. Verksamhetsplan och budget för 2020
12. Val av 

• Ordförande på ett år
• Fyra styrelseledamöter på två år
• Fem ersättare på ett år
• Revisorer och revisorsersättare
• Valberedning

13. Eventuella motioner och övriga frågor
14. Mötet avslutas

Nominera! 

Valberedningen tar gärna emot förslag på 
kandidater till uppdrag i Arkiv Gävleborgs 
styrelse.
Valberedningen består av Gunnar Lindbom, 
Gävle, Elisabeth Eriksson, Edsbyn och Lars-
Göran Ståhl, Forsbacka.  Gunnar Lindbom 
är sammankallande och nås enklast via 
e-postadressen lindbom.gunnar@telia.com.

Arkivchef Ulla Ejemar förmedlar gärna förslag till 
valberedningen. 
Mejla till ulla.ejemar@arkivgavleborg.se eller 
ring till 026-10 88 70.

Var sak har sin tid
I fem år har jag varit 
ordförande. Fem år kan 
ibland tyckas vara en 
kort tid och i andra 
sammanhang väldigt 
långt. För mig har den 
här tiden svischat förbi. 
Jag har lärt mig mycket 
om verksamheten på 
arkivet. Träffat nya 
trevliga och spännande 

människor. När vi får nya kunskaper utvecklas vi som 
människor och då försvinner tiden i en rasande fart. 

På arkivet bedrivs en verksamhet med väldigt hög kval-
ité. För var dag som gått har jag blivit allt stoltare över att 
få vara en del av denna. 

Arkiv Gävleborg är helt beroende av de bidrag som vi får 
via Region Gävleborg och länets kommuner. Glädjande 
är att under de här åren har regionen höjt sitt bidrag.      

Vi arbetar enligt samverkansmodellen vilket innebär att 
vi har ett avtal mellan oss, Arkiv Gävleborg och Region 
Gävleborg, om vad pengarna ska användas till.

Jag har genom åren haft en hel del styrelseuppdrag men 
jag måste säga att det här är ett av de roligaste. Verksam-
heten är intressant och utvecklas hela tiden, personalen 
är kunnig och trevlig. 

Det har varit fem helt fantastiskt roliga och lärorika år. 
Trots allt det positiva väljer jag att lämna styrelsen vid 
årsmötet. Jag trappar ned mitt engagemang i föreningslivet 
och kommer att koncentrera mig på mitt uppdrag som 
nämndeman i tings- och förvaltningsrätten.  

Men jag lovar att jag kommer att lämna en liten del av 
min själ kvar, den som i framtiden forskar kanske kan 
finna den i en arkivkartong någonstans bland hyllorna. 
Anéa Elfving, avgående ordförande

Förstasidan: Bild 1. Arkivens dag firade vi på Hälsinglands museum tillsammans med museerna. Anna Nyberg delade ut ArkivXet 
med tema om Hudiksvall. Bild 2. Katarina visade arkivet för en grupp från Sjukvårdspartiet som också är medlem i arkivet. Bild 3. 
Elever från Vasaskolan löser uppgifter utifrån handlingar i arkiven. Bild 4. Carina Karlsson och Magnus Karlsson från Stugsunda 
IK forskade i klubbens arkiv inför 100-årsjubileet som inföll 2019.
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Ordinarie ledamöter 

Anéa Elfving, SEKO, ordförande 
Jan Hovdebo, Gävleborgs Idrottsförbund, vice ordförande 
Barbro Sollbe, Liberalerna Gävleborg 
Inger Schörling, Miljöpartiet Gävleborg 
Ann-Helen Persson, Centerrörelsen Gävleborg 
Håkan Bellander, Mellansvenska Handelskammaren 
Hans Wahlbom, Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund 
Ingemar Ahne, Socialdemokraterna Gävle 
Frida Larsson, utsedd av Region Gävleborg 
 
Ersättare 
Peter Ström, Swedbank 
Christina Norling, TCO Gävleborg 
Lina Jäderberg, ABF Västra Hälsingland 
Gun Lundberg, Moderaterna Gävle 
Lena Åhlander, Socialdemokraterna Gävle 
Nils Gunnar Kempe, utsedd av Region Gävleborg

Revisorer 
David Hansen, auktoriserad revisor PWC 
Per Bäckström, Mittmedia 
Helena Gehlin, utsedd av Region Gävleborg
 
Ersättare i revisionen 
Annika Wedin, auktoriserad revisor PWC 
Hans Lofors, Gefle IF 
Sture Sandberg, utsedd av Region Gävleborg
 
Valberedning 
Gunnar Lindbom, Gävleborgs Idrottsförbund, sam-
mankallande 
Lars-Göran Ståhl, Socialdemokraterna Gävle 
Elisabeth Eriksson, Gästrike-Hälsinge 
Hembygdsförbund

Årsmöte och styrelsemöten 
Årsmötet hölls 25 april på Arkiv Gävleborg. Före mötet 
visade pedagog Camilla Larsson arkivet. 22 personer del-
tog i årsmötet som leddes av Sinikka Bohlin. Mångåriga 
styrelseledamoten Anitha Jabin avtackades med blommor. 
Även Sergio Manzanares lämnade styrelsen. 

Fem styrelsemöten har hållits under verksamhetsåret. 
Styrelsens arbetsutskott har bestått av ordförande 
Anéa Elfving, vice ordförande Jan Hovdebo och leda-
moten Barbro Sollbe. 

 Medlemskår 

Arkivet hade vid årets slut 630 medlemmar. Arkivet har 
rekryterat tolv nya medlemmar, vilket gör att 
medlemskåren inte minskat trots att flera föreningar lagts 
ner eller slagits samman. En aktiv organisation har avslu-
tat sitt medlemskap.  Arkiven från övriga upphörda eller 
sammanslagna organisationer bevaras även i fortsättnin-
gen i Arkiv Gävleborg. 

Nya 2019:                                                            12 (2018:10) 
Avslutade 2019:                                                  12 (2018:16)

Nya medlemskap  
Följande har gått in i föreningen: 
SPF Seniorerna Rudan, 
Bostadsrättsföreningen Sebohus nr 11 Gävle, 
Arbetarteaterföreningen Bomhus Nästa, 
Amatörteaterns Riksförbund i Gävleborgs län, 
SPF Seniorerna Ugglan i Ockelbo, 
Lyriska Sällskapet Gävleborg, 
Unionens seniorer Gävle, 
Bostadsrättsföreningen Hyacinten nr 20, 
Åmotsbruk Handel Ekonomisk förening, 
Aktiva Seniorer Gävle, 
Gefle Whiskysällskap, 
Blåsmusik i Regementsparken. 

Upphörda medlemskap  
Följande medlemskap har avslutats: 
Strömsbro-Stigslunds samarbetskommitté, 
Gävle husmodersförening, 
Gävle 1:a Baptistförsamling, 
SISU Idrottsutbildarna Gävleborg, 
PRO Strömsbro-Stigslund, 
Husmodersförbundet Gävleborg, 
Högs Centerkvinnor, 
Moderaterna i Valbo, 
Bomhus Gymnastikförening, 
Riksförbundet Unga Musikanter, 
Järnvägarnas Skytteklubb, 
SIM-77 Hofors. 
I vissa fall ger föreningar när de läggs ner en gåva till Arkiv 
Gävleborg avsedd att betala framtida förvaring, det har 
gjorts av bland andra Strömsbro-Stigslunds 
samarbetskommitté, Högs Centerkvinnor och Bomhus 
Gymnastikförening.

Arkiv Gävleborgs verksamhetsberättelse för 2019
Arkivets styrelse har från årsmötet bestått av följande



4

Personal
Arkivet har haft relativt stor omsättning på personal. 

Camilla Larsson, som i flera år ansvarat för den 
pedagogiska verksamheten, slutade efter vårterminen. Ny 
pedagog är Solveig Östlund Blomgren, tidigare lärare på 
Vasaskolan i Gävle. Vid årets slut hade arkivet 3,8 tjänster 
på egen stat och 2,5 tjänster med stöd av Arbetsförmedlingen. 
Anställda har varit:

Maria Andrée, arkivarie (från 2016-01-11)
Jörgen Björk, arkivarie (från 2009-02-19)
Ulla Ejemar, arkivchef (från 2014-06-23)
Camilla Larsson, pedagog (till 2019-07-11)
Katarina Nordin, arkivarie (från 2004-02-01)
Anna Nyberg, arkivassistent, 50 % (från 2017-06-07)
Evelin Skoglund, arkivassistent (från 2019-09-01)
Elin Östlin, arkivassistent (2019-02-01 till 

2019-08-27)

Solveig Östlund Blomgren, pedagog, 80 % (från 2019-08-12)
Dennis Alexis Hellström, arkivassistent, 60 % (2019-02-01 till 

2019-04-08)

Samla in och bevara arkiv 
Leveranser 
Antalet leveranser har varit något färre och mindre än 
2018. Under de senaste tio åren har arkivet fått in i gen-
omsnitt 110 leveranser per år. Omfånget i hyllmeter har 
varierat kraftigt.
Leveranser 2019:  100 omfattande 39 hyllmeter   
(2018: 122 omfattande 106 hyllmeter)

Kommun Antal Exempel inlämnat på arkiv

Bollnäs 3 Arbråmacken, Flästa Fritids 
klubb

Gävle 51 BK Falken, Gävle Kyrkliga 
Scoutkår – Gävle Sjöscouter

Hofors 3 Hofors Hembygdsförening, 
Kalvsnäs Vattenförening

Hudiksvall 9
Bjuråkers Gymnastik- och 
Idrottsförening, Hudiksvalls 
FNL-grupp 

Ljusdal 3 Lomfors Bastuförening UPA, 
Samuelsfalls SDUK 

Nordanstig 2
PRO Bergsjö, Lönnångers-
fjärdens Samfällighetsfören-
ing

Ockelbo 4 Rädda Barnen, Föreningen 
Norden, SSU Åmot

Sandviken 1 Uhrfors Skytteförening
Söderhamn 4 Hernebo Industri AB, Söder-

hamns Mejeriförening

Distrikt 15
Gästriklands Spelmansför-
bund, Hälsinglands Idrottsh-
istoriska sällskap, So-
cialdemokraterna Gävleborg.

Ekonomi
Region Gävleborg är arkivets dominerande bidragsgivare. 
Regionen fördelar genom kultursamverkansmodellen även 
statliga kulturpengar till Arkiv Gävleborg. Bidrag från 
länets alla kommuner och medlemmarnas avgifter är andra 
viktiga intäkter.

Arkivets bokslut visar ett plusresultat. På intäktssidan 
fick arkivet drygt 300 000 kronor mer än budgeterat, 
regionens bidrag ökade med 245 000 kronor och arkivet 
sökte och fick 70 000 kronor från en fond till en hörslinga. 

Samtidigt som intäkterna blev större än budgeterat blev 
utgifterna för personal lägre till följd av en längre 
sjukskrivning och att en medarbetare slutade utan att 
ersättas. Byte av en server hann inte slutföras före årsskiftet 
vilket innebär att kostnader på cirka 50 000 kronor för det 
arbetet kommer att belasta 2020 års resultat.

Brottardräkten i ylle från Edsbyns brottarklubb måste Jörgen förstås 
visa när vi fick besök från Hälsinglands Idrottshistoriska Sällskap.

Hembygdsföreningarna har ofta stora samlingar av arkiv och föremål 
så det blev intressanta diskussioner när Ulf, John-Erik och Lars-Åke 
från Arbrå hembygdsförening besökte oss. I bakgrunden vår medar-
betare Jörgen Björk.



5

Ordna och förteckna
Inkomna leveranser ordnas och registreras i arkivets 
databas. Cirka 59 hyllmeter har tagits om hand, vilket 
inneburit att mängden oförtecknat material minskat med 
20 hyllmeter.  

Bland arkiv som förtecknats under året kan nämnas 
Arbrå sockens utanvidsfolks brandstodsbolag, Kristin-
elunds angoraullspinneri i Valbo, Sveriges Arbetarteater-
förbund och Granbergs fastighetsägareförening i Bollnäs. 

 
152 arkiv har bearbetats. Av dem är 67 nya, 82 
kompletterade och 4 reviderade, ett av arkiven har både 
kompletterats och reviderats.  

(2018: 106 bearbetade, varav 31 nya, 72 kompletterade 
och 3 reviderade.)
Arkivbildare vid årets slut:  6 061 (+ 75 jämfört med 2018)
Volymer vid årets slut: 43 204 (+ 696 jämfört med 2018)

Inventering
I leveranser till Arkiv Gävleborg har det under åren 
kommit in USB-stickor, DVD-skivor, CD-skivor, 
videoband och andra handlingar på annat medium än 
papper. De har ofta kortare livslängd än papper och 
kräver speciell utrustning för att kunna läsas, arkivet kan 
därför inte garantera att innehållet går att komma åt i 
framtiden. 

Under 2019 gjorde arkivarie Maria Andrée en inven-
tering av dessa handlingar. Det visade sig vara ganska sto-
ra mängder av bland annat film- och ljudinspelningar. 
Med inventeringen som grund kommer arkivet att värde-
ra vad som är viktigast att bevara för framtiden genom 
överföring till digitalt format

 

Fanor, affischer och databaser
Arkivets stora affischsamling lades ut på hemsidan www.
arkivgavleborg.se. De över 3000 affischerna berättar om 
kultur och nöjen, idrott och politik under över ett sekel i 
Gävleborgs län.

Samlingarna av affischer, fanor och standar växer för 
varje år. 2019 fick arkivet in 14 fanor och standar. Nämnas 
kan äldre standar från Ockelbo Blåbandsförening och 
Hemlingby Järvsta Blåbandsförening.

Databaserna på hemsidan uppdateras två gånger per 
år, där finns förutom fanor och affischer framför allt 
arkivbildarregistret med uppgifter om alla arkiv som 
finns i Arkiv Gävleborg.

Rådgivning och kurser
Under året ordnade arkivet kurser för länets 
hembygdsföreningar i samarbete med Gästrike-Hälsinge 
Hembygdsförbund. Hembygdsrörelsen bevarar stora 
mängder föremål och arkivhandlingar och där har man 
upptäckt att det behövs mer kunskap om hur handlingar 
ska bevaras. Vår arkivarie Katarina Nordin planerade och 
genomförde kurserna på tre orter: Bollnäs, Gävle och 
Hudiksvall. Kurserna lockade 56 deltagare från 26 olika 
hembygdsföreningar. 

Rådgivning till medlemmar och andra tillhör arkivets 
ofta förekommande uppgifter. 

Använda arkiven
Studiebesök för skolor och föreningar, öppna 
arrangemang, forskarservice och publiceringar på 
hemsida och i sociala medier är exempel på hur Arkiv 
Gävleborg arbetar med att uppmuntra till kännedom och 
användning av de historiska källorna. 

I april fotografera Per-Erik Jäderberg nyinkomna fanor. Maria 
Andrée och Jörgen Björk assisterade. Fanorna finns att se på 
hemsidan.

Den vackra handstilen i böckerna från Oslättfors bruksarkiv väcker 
alltid beundran. Här visar Katarina Nordin en grupp besökare från 
Riksarkivet i Härnösand.
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Skola och lärande
Studiebesöken från länets skolor blev färre än året innan. 
Besöken varierar år från år bland annat beroende på när 
gymnasieskolorna förlägger sina kurser i historia. 

Arkivets nya pedagog Solveig Östlund Blomgren 
gjorde under hösten utskick till en bredare krets av skolor 
och lärargrupper. Demokrati, folkrörelser, arbetsliv och 
lokal historia är teman som skolorna önskat sig.

Antal studiebesök från skolor: 19 (2018:44)
Antal elever: 294 (2018:726)

Kommun: Antal 
besök:

Antal 
elever:

Bollnäs
Bollnäs folkhögskola - 
föreläsning där

2 61

Gävle
Vasaskolan 8 93
Drottning Blankas gymnasium 2 29
Färnebo Folkhöskola 1 23
Polhemsskolan 1 25
Ljusdal
Slottegymnasiet 2 12
Sandviken
Bessemergymnasiet 1 11
Söderhamn
Staffangymasiet 2 40

Andra studiebesök och föredrag
Antal tillfällen: 17 Antal deltagare: 161

 
Arkivets verksamhet följs med intresse av andra arkiv 
och institutioner. Stadsarkivet i Uppsala, Föreningsarkivet 
Västernorrland, Landsarkivet i Härnösand, Kulturrådet, 
Folkteatern och Riksantikvarieämbetet har alla besökt 
oss.

Gävles Rotaryklubbar kom till oss med en grupp elever 
som läser svenska för invandrare inom ramen för sitt 
projekt GRIP. Andra grupper som besökt oss är 
Televerkets Seniorer, KFUM Gävle, Kvinnojouren 
Blåklockan, SPF Tre Lågor, Sjukvårdspartiet, Arbrå 
Hembygds- och Fornminnesförening, Hälsinglands 
Idrottshistoriska förening, Birger Bellanders Minnesfond 
och Gävleavdelningen av RSMH, Riksförbundet för 
Social och Mental Hälsa. Ulla Ejemar har berättat om 
brev ur arkivets samlingar för Gävle-Valbo Rotaryklubb.

Forskarservice 
Förfrågningar via e-post och telefon ökar. Intresset är 
stort för att läsa historiska dagstidningar. Släktforskarna 
är relativt få men ofta återkommande. 

Besök i forskarsalen: 320  (2018: 363)

Antal forskare: 180 (2018:145)
Förfrågningar via e-post 
och telefon

176 (2018: 102)

Elever från Slottegymnasiet i Ljusdal med arbetsuppgifter.

Elever ur en sprintklass på Vasaskolan med uppgifter. Sprint är en 
förkortning av språkintroduktion.
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Publika arrangemang
”Arkivmåndag”. Under sju måndagar arrangerade vi 
under enklare former en visning eller ett föredrag. Målet 
är att sprida kännedom om Arkiv Gävleborg och få fler 
att hitta till oss. Fotograf Per-Erik Jäderberg visade bilder 
från firma J-berg, journalisten Ulf Ivar Nilsson berättade 
om hur han söker sina källor och arkivets egen personal 
lyfte fram dokument ur arkiven. Jörgen Björk visade till 
exempel idrottsbilder och Camilla Larsson berättade om 
två intressanta personer, Maja Skoglund och Erhard 
Englund. Kvällarna lockade totalt 146 besökare.

Arkivens dag firades 9 november på Hälsinglands 
Museum i Hudiksvall. Arrangemanget skedde i samarbete 
mellan Arkiv Gävleborg, Hälsinglands Museum, 
Regionarkivet och Länsmuseet Gävleborg. Utställningar, 
bildvisningar och föredrag ingick i programmet. Arkivet 
ordnade en tipsrunda och visade i en utställning 
dokument om Domusbygget i Hudiksvall, 
stuveriarbetarkonflikten i hamnen 1915 och Stina 
Rodenstam, rösträttskvinna och hemslöjdspionjär. 266 
personer besökte Arkivens dag. 

Arkivarie Maria Andrée är länets kontaktperson för 
Arkivens dag som är ett riksomfattande arrangemang. 

Hemsida, blogg, sociala medier
Hemsidan utökades med arkivets stora affischsamling. 
Sidor som ofta besöks är databaserna, arkivets utbud för 
skolor och medlemstidningen ArkivXet.

Besök på hemsidan: 7146 (2018:7 159)
Sidvisningar: 21084 (2018:21 476)
Nedladdningar: 1671 (2018:1 883)

Källa: Hemsidans egen statistik. 

Bloggen ”Dokument i fokus” innehåller 262 artiklar som 
bygger på arkivdokument från hela länet. Bloggen har 
inte uppdaterats lika ofta som föregående år, vilket lett till 
en halvering av antalet lästa artiklar. 

Inlägg 2019:  14  (2018: 26)
Antal lästa: 15 692  (2018: 32 357)

Facebook och Instagram är kanaler arkivet använder i so-
ciala medier. Arkivet hade 912 följare på Facebook och 
479 på Instagram. 

Publikationer
Arkivets källor har använts i större eller mindre 
omfattning i ett antal publikationer. Exempel: 
”Wås i tid och rum” av Lars Höijertz, en studie av en by i 
nordvästra Hälsingland, boken bygger på forskning i en 
lång rad arkiv utöver Arkiv Gävleborg. 

”Ett strävsamt par i Gävle – Anna Nordlöw-Björk och 
Arvid Björk” av Lars Biörck i Från Gästrikland 2019.

”Den döende bandyn – en säregen historia om svensk 
natur, nationalism och nostalgi” av Torbjörn Andersson. 

”Hedesundaboken” har sammanställts av en projektgrupp, 
däribland Maria Walraven som forskat i arkiv från 
frireligiösa församlingar i Hedesunda. 

”Potatisupproret som handlade om mjölk”, artikel i 
Hälsingerunor 2019 av Maria Vallström, Martin Nord 
Björklund och Kerstin Lindberg. 

”En studie om demokratiska förändringar i Söderhamns 
segelsällskap”, B-uppsats i historia av Linnéa Edvinsson. 

”En grön brukshistoria från Hammarby”, artikel i 
årsboken Bergslagshistoria 2019 av arkivets medarbetare 
Ulla Ejemar.

Medlemstidningen ArkivXet
Två nummer publicerades under året. Det första bestod 
av verksamhetsberättelse och bokslut för 2018. Det andra 
var ett temanummer om Hudiksvall som delades ut un-
der Arkivens dag.  Alla nummer finns som PDF-tidning 
att ladda ner från hemsidan. 

Samverkan och samarbeten
Arkiv Gävleborg ingår i flera samarbeten med andra arkiv 
och regionala kulturaktörer. 

Region Gävleborgs samverkansgrupp för barnkultur 
samlar pedagoger från arkivet, länets museer, Folkteatern 
med flera. Gruppen har bland annat arbetat med 
hemsidan ”Kultimera” där skolor lätt ska kunna 
överblicka det utbud som finns för dem. 

Journalisten Anders Sundin 
söker information om artister 
som besökt Folkets park.

Katarina visade arkivet för en 
grupp från Sjukvårdspartiet som 
också är medlem i arkivet.
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ABM - arkiv, bibliotek och museer i Gävle arrangerade två 
välbesökta seminarier om läsning av handskrift med 
Roland Skoglund från Upplands Släktforskarförening 
och Anders Hast, forskare vid Uppsala universitet. 
Hälsinglands Museum bjöds också in till seminarierna 
som bekostades av ett bidrag Arkiv Gävleborg fått av 
Gästriklandsfonden. 

E-arkivprojektet har under året fortsatt i begränsad ut-
sträckning. I projektet ingår Arkiv Sörmland, Folkrörel-
searkivet i Uppsala och Arkiv Gävleborg.

Arkivgruppen består av medarbetare från Länsmuseet 
Gävleborg, Hälsinglands Museum och Arkiv Gävleborg. 
Gruppen hade tre möten under året, ett ägnades åt 
planering av Arkivens dag. 

Konferenser och medlemskap
Arkivet är medlem i intresseorganisationen Svenska 
Arkivförbundet. Ordförande Anéa Elfving och arkivchef 
Ulla Ejemar deltog i årsmötet i Stockholm i maj. 

Arkivchefen är medlem i Föreningen Sveriges 
Länsarkivarier och deltog i mars i årsmöte och konferens 
i Östersund. Då diskuterades bland annat föreningens 
projekt om E-arkiv. I september ordnade föreningen en 
konferens om NAD, Nationella Arkivdatabasen, där Ulla 
Ejemar deltog. 

Arkivpedagogiskt Forum samlar pedagoger från arkiv 
och museer. Camilla Larsson deltog i mötet i Östersund 
under våren och Solveig Östlund Blomgren i höstmötet i 
Stockholm. Då presenterades Riksantikvarieämbetets 
landsomfattande utredning om arkivpedagogik där bland 
annat Arkiv Gävleborgs arbete studerats. 

Arkiv Gävleborg är vidare medlem i Svensk Idrottshis-
torisk förening, Föreningen Bergslagsarkiv, Gästriklands 
Kulturhistoriska Förening och Svenska Industriminnes-
föreningen. 

Tillgänglighet
Arkivets konferensrum utrustades under året med hörsl-
inga. Arkivet sökte och fick bidrag från Birger Bellanders
minnesfond till investeringen. I och med hörslingan är yt-
terligare en av punkterna i arkivets plan för ökad till-
gänglighet genomförd.

Maria Andrée visar vår nya stege för deltagare i ABM-gruppen som 
består av medarbetare från olika arkiv, bibliotek och museer.

Gävle 2020-02-26

Anéa Elfving   
 
Barbro Sollbe   
 
Ann-Helen Persson  
 
Hans Wahlbom   

Nils-Gunnar Kempe 
(ersättare för Frida Lars-
son)

Jan Hovdebo

Inger Schörling

Håkan Bellander

Ingemar Ahne

Verksamheten 2020

Arkiv Gävleborg ska enligt planen fortsätta 
arbetet med att samla in och förteckna arkiv 
med hög kvalitet. Arkivet ska dessutom fortsätta 
prioritera det pedagogiska arbetet genom att ta 
emot elever från länets skolor. Konkreta punkter 
i planen: 
• Förteckna 70 hyllmeter
• Digitalisera ett antal bandade intervjuer
• Erbjuda föreningar studiebesök i arkivet
• Undersöka hur medlemsavtalen ska
               anpassas till Dataskyddsförordningen.
• Delta i den regionala barnkulturgruppen
• Delta i regionens utbudsdagar för skolor
• Ta emot 40 elevgrupper 
• Uppdatera arkivets uppgifter i NAD, 
               nationella arkivdatabasen
• Förbättra ljudmiljön i mötesrummet
• Ordna Arkivens dag, Släktforskningens 
               dag och minst tre arkivmåndagar
• Delta i arrangemanget ”Husförhör” i Alfta
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Allmänt om verksamheten 
Arkiv Gävleborg har sitt säte i  Gävle.

Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016
Medlemsavgifter och bidrag 5568 5 182 5 015 4 890

Resultat efter finansiella poster 362 21 125 288

Soliditet (%) 70,0 66,6 66,8 65,1

2 504 793

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

Resultaträkning Not 2019-01-01 2018-01-01
- 2019-12-31  -2018-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Medlemsavgifter och bidrag 2  5 567 904 5 181 547

Övriga rörelseintäkter 107 845 40 711

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 5 675 749 5 222 258

Rörelsekostnader  
Övriga externa kostnader 3 -1 878 308 -1 820 663

Personalkostnader 4 -3 418 853 -3 342 710

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -16 536 -37 953

Summa rörelsekostnader -5 313 697 -5 201 326

Rörelseresultat 362 052 20 932

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -32 -335

Summa finansiella poster -32 -335

Resultat efter finansiella poster 362 020 20 597

Årets resultat 362 020 20 597

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 2 142 773

årets vinst 362 020

2 504 793

disponeras så att i ny räkning överföres 2 504 793

INTÄKTER
Räntor och övriga intäkter 30 000
Medlemsavgifter 445 000
Bidrag från Region Gävleborg 4 042 000
Bidrag från Arbetsförmedlingen 660 000
Bidrag från länets kommuner 475 000
SUMMA INTÄKTER 5 652 000

KOSTNADER PERSONAL
Löner inkl sociala avgifter och pensioner 3 472 000
Personalvård, kurser, resor 85 000
SUMMA PERSONALKOSTNADER 3 557 000

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
Lokalkostnader 1 350 000
Förbrukningsinventarier 65 000
Information, möten, porto 110 000
Kontors- och arkivmaterial 70 000
IT/service/telefoni 280 000
Försäkringar, medlemskap 35 000
Revisions- och bokföringstjänster 125 000
Utvecklingsinsatser/E-arkiv/ABM 55 000
Övriga kostnader 5 000
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER 2 095 000
Resultat    + - 0

Budget för Arkiv Gävleborg
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 51 726 12 527

Summa materiella anläggningstillgångar 51 726 12 527

Summa anläggningstillgångar 51 726 12 527

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 48 874 35 703

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 400 677 308 770

Summa kortfristiga fordringar 449 551 344 473

Kassa och bank

Kassa och Bank 6  3 077 808 2 862 699

Summa kassa och bank 3 077 808 2 862 699

Summa omsättningstillgångar 3 527 359 3 207 172

SUMMA TILLGÅNGAR 3 579 085 3 219 699

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital      

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 2 142 773 2 122 176

Årets resultat 362 020 20 597

Summa fritt eget kapital 2 504 793 2 142 773

Summa eget kapital 2 504 793 2 142 773

Långfristiga skulder

Pensionsskuld 640 000 640 000

Summa långfristiga skulder 640 000 640 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 33 661 51 314

Skatteskulder 7  78 667 74 343

Övriga skulder 97 925 111 105

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 224 039 200 164 

Summa kortfristiga skulder 434 292 436 926

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 579 085 3 219 699
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om 
årsredovisning i mindre företag. 
Avskrivning Tillämpade avskrivningstider: Inventarier, verktyg 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 2019 2018
Medlemsavgifter 448 790 442 939

Regionbidrag 4 008 000 3 701 000

Bidrag Gävle kommun 300 000 300 000

Bidrag AMV 536 841 444 459

Bidrag övriga kommuner 274 273 268 149

Projekt/ ABM 2018 0 25 000

5 567 904 5 181 547

Not 3 Övriga externa kostnader 2019 2018
Lokalkostnader  1 306 437 1 301 449

Projekt- och utvecklingskostnader 5 000 27 680

Övriga externa kostnader 566 871 491 534

1 878 308 1 820 663

Not 4 Anställda och personalkostnader (mindre företag) 2019 2018
Medelantalet anställda

Kvinnor 5 5

Män 1 1

6 6

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader   inklusive pensionskostnader

Löner och andra ersättningar  2 402 368 2 340 373

Sociala kostnader och pensionskostnader 970 771 949 749

(varav pensionskostnader) (175 820 173 883)

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 3 373 139 3 290 122

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 189 775  189 775

Inköp 55 735

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 245 510 189 775

Ingående avskrivningar -177 248  -139 295

Årets avskrivningar  -16 536 -37 953

Utgående ackumulerade avskrivningar  -193 784 -177 248

Utgående redovisat värde 51 726 12 527

Not 6 Kassa och bank:  Av beloppet avser 3 063 752 (2 847 977) kr del av Region Gävleborgs koncernkonto

Not 7 Skatteskuld Skatteskulden avser beräknad löneskatt på pensionskostnader.
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Kolla in våra 

Affischer! 
Arkiv Gävleborgs stora affischsamling finns nu sökbar via 
internet. Alla med en dator kan titta på i affischerna 
hemifrån.  

Affischerna berättar om mer än hundra år av föreningsliv 
i Gävleborgs län. Här finns affischer som kallar till politiska 
möten och demonstrationer, bio- och teateraffischer, 
affischer som påminner om idrottsarrangemang och fester. 
De har oftast kommit in till arkivet tillsammans med annat 
arkivmaterial. Det kommer ständigt in nya eftersom vi får 
nya leveranser varje år. 

De äldsta är från sent 1800-tal och 
kallar till möten, det kan gälla ett 
nykterhetsmöte i Ede skolhus i 
Delsbo eller ett föredrag om me-
deltidens skolväsende hos KFUM i 
Gävle. Från förbudsomröstningen 
på 1920-talet finns många 
slagkraftiga affischer. På 30- och 
40-talet anlitar de politiska part-
ierna professionella konstnärer 
som fortsätter att utveckla formen. 

Tills nu har dessa affischer 
endast gått att söka i vid besök i 
arkivet i Gävle, men nu kan alla 
botanisera i dem hemifrån. Gå in 
på hemsidan www.arkivgavleborg.
se och klicka på ”Arkivsök” så 
kommer databasen över affischerna 
upp. 
Ulla Ejemar

Per-Erik Jäderberg anlit-
ades hösten 2019 för att 
för att fotografera affisch-
er som är för stora för att 
rymmas på skannern. 
Här är det vår arkivarie 
Maria Andrée som rättar 
till en affisch inför fo-
tograferingen.

Hur komponerar man en slagkraftig affisch? Elever från Vasaskolans 
estetiska program besökte oss i januari för att studera affischer tillsam-
mans med sin lärare Mikael Fredlund. 

Revisionsberättelsen
Revisorernas berättelse kommer att finnas 
tillgänglig på årsmötet. Den som vill ha ut den före 
mötet kan kontakta arkivet så skickar vi den per 
mejl eller post.
Kontakta oss på 026 - 10 88 70 eller 
arkivet@arkivgavleborg.se

Förslag till avgifter 2021

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att
Alla medlemmar – föreningar, företag, stiftelser, 
fonder och ägare av personarkiv – betalar enligt 
samma modell. Medlem betalar medlemsavgift och 
i förekommande fall hyllmeteravgift. 
Avgiftsnivån 10 öre/medlem ersätts med en 
schablonavgift för intervallet 4 001 - 10 000 
medlemmar.

Medlemsavgiften per år från 2021 ska vara
För föreningar: 
1 – 100 medlemmar 250 kronor 
101 – 4 000 medlemmar 475 kronor
4001 – 10 000 medlemmar 750 kronor 
Över 10 000 medlemmar: 1 100 kronor 
               För företag, stiftelser och fonder: 400 kronor
               För privatpersoner med arkiv: 250 kronor 
               För stödjande medlem: Minst 100 kr

Kommentar: Förslaget innebär att medlemsavgiften 
för de flesta höjs med 50 till 100 kronor per år 
beroende på föreningens storlek. Det innebär 
vidare att separat medlemsavgift införs även för 
företagsmedlemmar. 
För föreningar, stiftelser, fonder och liknande 
sammanslutningar ingår en ”fri” hyllmeter. För varje 
påbörjad hyllmeter därutöver debiteras 100 kronor 
per hyllmeter och år. 
Företag debiteras 150 kronor per hyllmeter/år och 
privatpersoner 110 kronor hyllmeter/år. För företag 
och privatpersoner ingår ingen fri hyllmeter.
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Även under våren arrangerar planerar vi ett antal 
”Arkivmåndagar” i arkivet i Gävle. 

Första måndagen handlade vad företagens arkiv kan 
berätta. Arkivets pedagog Solveig Östlund Blomgren ly-
fte fram dokument från angoraullspinneriet i Valbo, 
Wahlbergs juvelerarfirma, Gävlefisk, Elof Malmberg med 
flera Gävleföretag. Visningen lockade 16 personer som 
fick avsluta kvällen med att smaka på ”Knuttes ström-
mingslåda” lagad efter ett av Gävlefisk gamla recept. 

På grund av coronaviruset tvingas vi tyvärr ställa in 
mars och kanske även april månads arkivmåndag. 30 
mars hade vi bjudit in Anders Sundin och Pecka Alzén, 
som skrivit två böcker om det regionala musiklivet och 

27 april skulle vi berätta om släktforskning i förenings- 
och företagsarkiv. 
Uppdaterad information om måndagarna finns på 
arkivets hemsida och Facebook.

Valaffisch för högern från 1938 formgiven av Willie Bergström som 
gjorde många slagkraftiga affischer för partiet.

Affisch från förbudsomröstningen 1922. Från propagandacentralen för nej 
till spritförbud, konstnären var Fred Proessdorf.

Solveig Östlund Blomgren guidade till företagsarkiven.

Vårens arkivmåndagar
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Fråga 3
Tomas Brolin ingick i det lag som tog brons i fotbolls-VM i 
USA 1994. Vad heter arenan där bronsmatchen spelades?
1. Rose Bowl
X.           Wembley
2. Camp Nou

Fråga 2 
Vid Moderata ungdomsförbundets arbetsstämma i 
Hudiksvall 1979 talade den här mannen. Han var par-
tiledare för Moderaterna 1981 – 1986. 
Vad heter han? 
1. Ulf Adelsohn
X.          Carl Bildt 
2. Gösta Bohman

Fråga 4
I dag är praktiskt taget all järnväg för persontrafik i 
Sverige elektrifierad. Vilket år kördes det första el-tåget 
mellan Söderhamn och Hudiksvall?
1. 1915
X.          1935
2. 1955

Fråga 1  
Till vilken frikyrklig organisation hör fanan?
1. Svenska Missionskyrkan
X.          Frälsningsarmén
2. Metodistkyrkan

Fråga 5
Kata Dalström var enligt affischen en ”populär talarin-
na”. Vad kallas en person som bearbetar den allmänna 
meningen till förmån för någon (vanligen politisk) åsikt? 
1. Defibrillator 
X.          Aggregator
2. Agitator

Foto ur Ateljé J-bergs arkiv.

Frågorna är sammanställda av Jörgen Björk.
Svaren finns på sista sidan.

  
Kan du svaren?  Testa arkivets 

Quiz!
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Fråga 6
I vilken flod lät Jesus döpa sig?
1. Eufrat
X.           Jordan
2. Tigris

Baptistdop i Hudiksvall 1948.

Fråga 7
Hudiksvalls ABK bildades 1931. ABK stod från början 
för ”arbetares bollklubb”, men från och med 1936 står 
A:et för något annat, nämligen:
1. Anarkosyndikalistiska
X.           Anonyma 
2. Allmänna

Fråga 8
Köpmännens gud i romersk mytologi brukar avbildas 
med en bevingad hjälm och en stav kring vilken två or-
mar snurrar sig. Vad heter guden?
1. Neptunus
X.           Jupiter
2. Mercurius

Fråga 9
I världen finns i dag ca 120 miljoner registrerade fot-
bollsspelare. Ungefär hur många av dem är kvinnor?
1. 1 miljon
X.          10 miljoner
2. 60 miljoner

Fotbollsmatch på Kotorget i Hudiksvall, ca 1920.

Fråga 10
IOGT är en nykterhetsorganisation som har funnits i 
Sverige sedan slutet av 1800-talet. 1970 gick IOGT ihop 
med en annan anrik organisation inom nykterhets-
rörelsen. Vilken? 
1. NOV
X.          MHF
2. NTO



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 
tel 026 - 10 88 70
e-post: arkivet@arkivgavleborg.se
hemsida: www.arkivgavleborg.se
www.facebook.com/arkivgavleborg.se

Redaktion: Ulla Ejemar, Evelin Skoglund

Arkiv Gävleborgs årsmöte 

Torsdag 23 april

Plats: Arkiv Gävleborg

Tid: 13.00

Årsmöte ska enligt stadgarna hållas före april 

månads utgång. För att minimera risken för 

spridning av coronavirus kommer mötet att 

hållas kort. Styrelsens beslut att genomföra 

årsmötet har fattats efter konsultation med 

auktoriserad revisor.

Endast årsmötesförhandlingar. 

Ingen annan programpunkt och inget fika. 

Endast ombud, inga medföljande välkomnas 

denna gång. Ombud kan representera flera 

medlemsorganisationer förutsatt att det finns 

fullmakt från respektive medlemsorganisation.

Anmäl deltagande senast 17 april. 

Arkiv Gävleborg ingår i kultursamverkansmodellen genom delfinansiering från Region Gävleborg.

Ombudsanmälan
Anmälan kan göras per e-post, telefon eller post. 
Ange ombudets namn och telefon samt vilken 
medlemsorganisation det gäller. 

E-post: arkivet@arkivgavleborg.se 
Telefon: 026-10 88 70
Post: Arkiv Gävleborg, Fältskärsleden 10, 802 
80 Gävle

Quiz Svar: 

fråga 1: X 
Frälsningsarmén. 
fråga 2: 1 Ulf Adelsohn. 
fråga 3: 1 Rose Bowl 
fråga 4: 2 1955. 

fråga 5: 2 Agitator.                               
fråga 6: X Jordan. 
fråga 7: 2 Allmänna. 
fråga 8: 2 Mercurius. 
fråga  9: X 10 miljoner. 
fråga 10: 2 NTO 


