
 Lund 2018-08-06 

ARKIVENS DAG 2018 – TILL ARRANGÖRER 
 

Arkivens dag är lördagen den 10 november  

och nationellt tema är Fest och glädje. 

Temat är med anledning av bland annat Riksarkivets 400-årsjubileum. Detta behöver dock inte 
följas utan det står var och en fritt att välja en egen utgångspunkt i sitt program. Det nationella 
kan ses som en inspiration till årets arrangemang.   

 

 
Kick off inför Arkivens dag – regional träff med aktuellt från nationell samordning och för 

inspiration. Vi bjuder på fika och inspirationsseminarium.  
 

Tid:  19 september kl. 14.00 

Plats:  Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 20 i Lund  
 
Anmälan till ”Kick off” innan 14 september till: info@skanearkiv.se eller 046-19 59 60 
 
 

Beställning av nationellt framtaget marknadsföringsmaterial 
Det nationellt framtagna tryckta materialet är neutralt utformat för att passa att använda oavsett val av 
tema/program. För 2018 omfattas det nationellt gemensamma materialet av: 

Klistermärken  I kartor om 36 märken i tre färger (rött, blått och grönt). Klistermärkena är märkta med den 
vanliga A-loggan och med texten ”2:a lördagen i november” så att de kan användas i flera 
år – det är bara och beställa ett lager. 

Vykort (A5)  Motiv som loggan ovan samt ”de kloka kamelerna” som brevhuvud på adressidan. 
Affischer Två storlekar: Med A-loggan i A3 och med dansbandsremsa nedtill samt posterformat 

(50x70 cm). Affischen i posterformat har en dansbandsremsa nedtill men också en stor vit 
ruta i mitten med plats för eget program. Digitala versioner finns på www.arkivensdag.nu   

Karameller Populär gotteblandning (lägsta vikt 5 kg) där karamellerna är inslagna i blått, grönt och rött 
med A-logga på magen.  

 
För att alla ska få affischer mm i så god tid som möjligt ska beställning göras senast den 3 september. (se 
bifogad beställningsavi). Leverans av beställningar görs i oktober.  
 

Webben - Nationell och regional marknadsföring av lokala program 
Uppgifter om aktiviteter som kan publiceras på Arkivens dags hemsida (www.arkivensdag.nu) kan anmälas 
genom hemsidans anmälningsformulär. Information om lokala program kommer också att publiceras under 
särskild rubrik på arkivförbundets webbplats (www.skanearkiv.se). Hör av er till regional samordnare om ni har 
frågor! 
 
En utvärderingsenkät som utgår från en nationell förlaga för årets arrangemang går ut c:a en vecka innan 
Arkivens Dag. 
 
Har ni frågor och funderingar får ni mycket gärna höra av er till Anna Ketola eller Caroline Lind på Skånes 
Arkivförbund. Telefon: 046:19 59 60. E-post: info@skanearkiv.se 
 
Vänliga hälsningar och fortsatt trevlig sommar! 
 

Anna Ketola & Caroline Lind 
Regional samordning för Arkivens dag i Skåne 

http://www.arkivensdag.nu/
http://www.arkivensdag.nu/
http://www.skanearkiv.se/

