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Skånes Arkivförbund hälsar nya medlemmar 
varmt välkomna! 

Anti Handikapp i Lund 
Blodsjukas förening i Södra Sjukvårdsregionen 
Föreningen för äldrevård och gerontologi –  
   Ribbingska minnesfonden 
Föreningen Resurscentrum för kvinnor i  
   Skåne/Winnet Skåne 
Jazz på Österlen  
Lunds Orienteringsklubb 
Mossängens sommarstad i Malmö 
Västerkyrkans församling i Lund 
 

 

Bild på framsida: Badresa Habo, 1960-70-tal. Fotograf: Hagblom-Foto, Lund. Ur: Arbetarrörelsens arkiv i Lundabygden.  
  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 
 

MEDLEMMAR 
Skånes Arkivförbunds medlemsstock växer stadigt och vid 
utgången av året är 232 organisationer registrerade som 
medlemmar. Åtta nya organisationer har tillkommit. Svenska 
Frälsningsarmen har upphört och ingår numera i 
Equmeniakyrkans organisation. En lokal organisation har 
utgått med anledning av att man fått möjlighet att förvara 
handlingar lokalt och en annan har avförts med anledning av 
ej inbetalda medlemsavgifter. Medlemslista för 2016 följer 
efter verksamhetsberättelsen.  

Skånes Arkivförbund har under 2016 varit medlem i följande 
organisationer: Arbetsgivaralliansen, Arbetarnas 
kulturhistoriska sällskap, Centrum för Arbetarhistoria, 
Folkrörelsernas Arkivförbund, Föreningen för arkiv- och 
informationsförvaltning, Föreningen Riksarkivets vänner, 
Handikapphistoriska föreningen, Skånes Hembygdsförbund, Svenska Idrottshistoriska föreningen och Sveriges 
Länsarkivarieförening. 
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STYRELSE 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Ledamöter:  Lars Bergwall, ordf.  Lunds kommun/Lunds Centerkrets 
  Gustav Hofvander, vice ordf. Byggnads Skåne 
  Sven-Erik Davidsson, kassör Studieförbundet Bilda 
  Anita Tholander Röda Korset Region Syd (avgått under 2016) 

Carl Aspegren  Skånes Näringslivsarkiv 
  Hans Wilson  Skånes Hembygdsförbund 
  Ingela Frid  Studieförbundet Vuxenskolan 

Monica Molin  Lunds Arbetarekommun 
Robert Ruthberg Distr.styr. Soc.dem. för Tro och Solidaritet 
Rolf Johansson  Landsarkivet i Lund 

  Sten Andersson  ABF Skåne  
Sven Rosborn   Skånska Akademien   
 

Revisorer:  Monica Nilsson   Gärds Härads hembygdsförening 
  Katja Dirsell  Mats Wahlberg & Co Revision AB 
 
Revisorsuppleant: Lennart Englesson Skåneländska Gastronomiska Akademien 
 
Valberedning:  Christer Hovbrand Folkets Hus i Lund (avgått under 2016) 
  Monica Molin  Styrelsen 
  Stig Brozén  SPF Seniorerna Skånedistriktet 

PERSONAL 
Anna Ketola  Arkiv- och verksamhetschef 100 % sedan 2004 (2002).  
Caroline Lind Arkivpedagog 100 % sedan 2014. Caroline var föräldraledig perioden januari till 

och med oktober. Ansvar för arkivets förmedlings- och arkivpedagogiska 
verksamhet. 

Christel Palmqvist Arkivassistent 75 % sedan 2010. Arbetar med databaser och registervård. 
Ingrid Andersson  Arkivarie 100 % sedan 2007. Ansvarar för arkivets samlingar och databaser 

samt förbundets forskarservice. Handledare till arkivassistenter, praktikanter 
och arkivstudenter.  

Malin Nävelsö Arkivarie 100 %. Tidsbegränsad anställning som påbörjades 1 juni. Arbetar med 
ordnings- och förteckningsarbete.  

Petter Holmqvist Arkiv- och ekonomiassistent 82 %. Petter började sin anställning 19 september 
och  arbetar med registervård samt lättare ekonomiuppgifter. 

Åke Sundell  Arkivassistent 75 % sedan 2003 fram till 31 maj då Åke gick i pension. Arbete 
med ordnings- och förteckningsarbete samt med forskarservice främst rörande 
arbetarrörelsens material. 

Calle Ketola  Sommarjobb som arkivassistent under perioden 20 juni – 18 augusti. Calle 
upprättade databaser samt digitaliserade tidigare inventeringsprojekt av 
skånskt föreningslivs samlingslokaler samt fanor och standar. Han registrerade 
fotografier i förtecknade arkiv med oregistrerade fotografier, samt inventerade 
förekomst av AV-material som finns bevarat i Skånes Arkivförbunds samlingar 
för kommande bevarandeåtgärder.  
 

Försommarens personalutflykt i juni gick till Arbejdermuseet med arkiv och bibliotek i Köpenhamn där man 
träffade ansvarig personal för den danska arbetarrörelsens arkiv.  

I likhet med tidigare år har studenter från Lunds universitets ABM-master i sitt kursmoment ”Att samla och 
organisera kunskap” varit hos oss. Genom grupparbete under två dagar har studenterna provat på att ordna 
och förteckna ett antal mindre arkiv efter klassisk modell. Det är ett par intensiva dagar då studenterna får 
möjlighet att möta och ta del av fysiska arkivhandlingar, analysera dess innehåll och strukturera dessa för bästa 
sökbarhet. Carl Johan Flygare och Elin Aspeklev från kursen Arkivvetenskap- Fysiska och digitala arkiv vid Lunds 
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universitet, har genomfört sina praktikperioder på fyra veckor hos Skånes Arkivförbund då de fått ordna och 
förteckna arkiv efter klassisk modell.  

MÖTEN 
Årsmöte hölls den 2 april på Arkivcentrum Syd i Lund.  35 personer deltog och som mötesordförande valdes 
Holger Radnér (Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande i Lunds kommun). Liksom de senaste åren 
genomfördes årsmötet på en lördag där programmet inleddes med ett Medlemsforum.  

Styrelsen samt arbetsutskottet har under året haft möten vid sex respektive nio tillfällen. I början av december 
genomfördes ett gemensamt visions- och diskussionsseminarium med styrelse, valberedning och personal där 
man diskuterade bland annat Skånes Arkivförbunds roll i folkbildningen. Styrelserna för Skånes Arkivförbund 
och Skånes Hembygdsförbund träffades 11 februari samt 8 september för samtal om samordningsvinster och 
möjligheter med nuvarande samboskap.  

LOKALER 
Skånes Arkivförbunds lokaler ingår sedan april 2003 i samverkans- och 
samlokaliseringsprojektet Arkivcentrum Syd (ACS) vid Gastelyckan i Lund. Huvudmän 
för ACS är Region Skåne, Riksarkivet och Lunds universitet och förutom Skånes 
Arkivförbund ingår också Lunds stadsarkiv, Polismyndigheten i Skåne samt 
Folklivsarkivet och Biologiska museet vid Lunds universitet. Utöver dessa har också 
föreningarna SGF Skåne och DIS-Syd valt att placera sina respektive kansli här.  

På ACS delar institutionerna expedition, forskarsal, pausrum för forskare, referens-
bibliotek, grupprum och utbildningssalar samt hörsal. Skånes Arkivförbund hyr kontor 
och magasin av Region Skåne och disponerar magasin, kontorsrum, konferensrum och 
personalutrymmen på Porfyrvägen 19 som ingår i samlokaliseringsprojektet ACS. Vid 
årsskiftet 2014/2015 flyttade Skånes Hembygdsförbunds kansli med personal in i 
samma kontorsbyggnad som Arkivförbundet vilket medförde en rad praktiska 
samordningsvinster för förbunden. Skånes Hembygdsförbund deponerar från 2015 
sitt referensbibliotek hos Arkivförbundet.   

VERKSAMHET 

REPRESENTATION OCH FÖRTROENDEUPPDRAG 
Under året har arkivchefen ingått i Arkivcentrum Syds verksamhetsråd samt i dess strategigrupp. Ingrid 
Andersson representerar Arkivförbundet i ACS brukargrupp för läsesalsverksamheten och i ACS ARG-grupp med 
skyddsombud och har varit representant för arbetstagarna i ACS Samverkan. Caroline Lind deltog för 
förbundets räkning i den utåtriktade gruppen på ACS.  Anna Ketola ingår i det regionala nätverket ABM-Skåne, 
har deltagit i Kultur Skånes Kulturarvsmöten samt tillsammans med Lars Bergwall, Gustav Hofvander och Sven 
Eric Davidsson i möten med Kultur Skånes Kulturarvskollegium. Under året har Anna också ingått i Kultur 
Skånes arbetsgrupp för samverkan. Anna har ingått som regional representant för Skåne i gruppen för nationell 
samordning av Arkivens dag. 

Anna är utsedd av regeringen att ingå i Riksarkivets samarbetsråd för enskilda arkiv, och rådet har under året 
haft två möten. Anna har också förtroendeuppdrag som vice ordförande i Folkrörelsernas Arkivförbund (FA) 
samt som sekreterare i Föreningen Sveriges Länsarkivarier. Hon ingår i FA:s utbildningsgrupp och är redaktör 
och ingår i författargruppen för en planerad handbok för enskilda arkiv i FA:s regi. Anna är också i 
arrangörsgruppen för kommande arkivveckan i Visby 2017 (AVEC2017) och den nationella samordningsgruppen 
för Arkiv400 (nationell samordningsgrupp inför arkivväsendets jubileumsår 2018) och tillsammans med 
Caroline i arbetsgruppen för webbplatsen ”Folk i rörelse”. Ingrid ingår i FA:s nätverk för utbildningsfrågor. 
Caroline medverkar i Nationellt Arkivpedagogiskt Nätverk. Anna ingår som en av två svenska representanter i 
Nordiskt nätverk för förmedlingsfrågor. Skånes Arkivförbunds kassör Sven-Eric Davidsson är utsedd som revisor 
i FA. Ingrid Andersson representerar Arkivförbundet i Skånes Näringslivsarkivs styrelse.  
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REPRESENTATION VID MÄSSOR, SEMINARIER, KONFERENSER ETC. 
27-28 jan Seminarium tillgänglighet och webb samt diskussionsseminarium. Örebro. Arr. Föreningen Sv. 

Länsarkivarier.  
4 feb Kulturutskottets seminarium om Kultursamverkansmodellen. Riksdagen, Stockholm. 
12 feb Dialogseminarium med Biblioteken Skåne nordost. Hässleholms stadsbibliotek. 
14 april VA Användarträff, Göteborg, Arr. Fujitsu/Visual Arkiv 
20-22 april Årsmöte Föreningen Sv. Länsarkivarier samt studiebesök London Metropolitan Archive, 

National Archives och British Library, London. 
24 april Årsmöte Skånes Hembygdsförbund. 
26 april Årsmöte Centrum för Arbetarhistoria, Landskrona 
27 april Årsmöte det regionala nätverket för Hela Sverige Ska leva, Röstånga. 
2 maj Möte med Nätverket för Katastrofberedskap och restvärdesvärdering, Kulturen i Lund.  
16-17 maj FA- och NAF-åsstämma, Stockholm 
23 maj Skånes Näringslivsarkivs årsmöte. 
9 sep Seminarium: Berika och tillgängliggör era samlingar, Lund, Arr. Axiell och RA 
29 sep Invigning av nya Arkivcentrum i Arboga.  
30 sep Arkivkonferens, Malmö, Arr. Malmö stadsarkiv och Landsarkivet i Lund 
12 okt Seminarium: Digitaliseringsstrategier och det fotografiska kulturarvet, Landskrona, Arr. ABM 

Skåne. 
15 okt Bokbord vid Skånska bokmässan. Arr. Skånes Hembygdsförbund och Författarcentrum Syd. 

Lund. 
19 okt Seminarium UNESCO. Arkivcentrum Syd, Lund 
20-21 okt FA/NAF höstkonferens i Eskilstuna. 
24 okt Cirkelledarutbildning, Lund, Arr. SV 
14 nov Föredrag: Kulturarvsbrott – stöld, smuggling, fornminnesbrott, Lund, Arr. SHF och Vikingatider. 
2 dec Invigning av Riksarkivets nyrenoverade lokaler på Marieberg, Stockholm samt 

uppmärksammande av Tryckfrihetsförordningen 350 år. 
 

SAMLINGAR 
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Arkivhandlingar: Stadgar, upprop och medlemsförteckning från Lunds 
Akademiska klubb för Bondeproblem 

Kortregister över intagna från Frälsningsarméns 
Räddningshem 3 Catherinehem 

LEVERANSER 
Under året har arkivförbundets samlingar växt med 
nära 70 hyllmeter vilket motsvarar 163 accessioner/ 
förvärv. Det har varit en jämn ström med 
inkommande arkivhandlingar både i form av 
tilläggsleveranser från våra befintliga medlemmar, 
nya leveranser från nytillkomna medlemmar och 
även en hel del gåvor när vi har tagit emot 
handlingar från organisationer som inte längre har 
någon verksamhet i Skåne. 

I en större leverans från Centerpartiet i Skåne ingick 
bl.a. ett litet arkiv från Lunds Akademiska klubb för 
Bondeproblem. Denna bildades i november 1937 på 
Akademiska Föreningens galleri. Enligt stadgarna var 
syftet ”att under anspråkslösa former ägna 
böndernas och lantarbetarnas problem ett 
intresserat studium genom fackföredrag, 
diskussioner och sammankomster av olika slag”. 

ARKIVVÅRDSARBETE I ARKIVFÖRBUNDETS SAMLINGAR 
Det är ett angeläget arbete för oss att ordna och förteckna arkiven 
så att de lättare kan tillgängliggöras för forskare och besökare. 
Under året har 32 arkiv fått upprättade arkivförteckningar och 11 
arkivförteckningar har kompletterats. Det motsvarar nära 40 
hyllmeter handlingar som nu blivit ordnade och redovisade i sina 
arkivförteckningar (jfr 2015: 50 arkiv och ca 14 hyllmeter). 

Bland de förtecknade arkiven kan nämnas Röda Korsets 
Malmöhusdistrikt, Läkarsällskapet i Lund och Frälsningsarméns 
Räddningshem 3 i Malmö. Räddningshemmen var till för flickor och 
kvinnor mellan 15 och 22 år. Uppgiften var ”att hjälpa flickor, som 
råkat i dåligt sällskap och levat ett sedelöst liv, att få ny syn på livet 
och att över huvud dana dem till goda och ansvarskännande 
medborgare” (ur: stadgar från Frälsningsarméns Räddningshem 3 i 
Malmös arkiv). Sysselsättning ordnades åt flickor och kvinnor, både 
med ett fostrande syfte och i utbildningssyfte. Huvudsakligen var det 
frågan om handsömnads- och vävnadsarbete som såldes av speciella 
reseombud och som blev en viktig inkomstkälla för 
Räddningshemmet. 

Under våren 2016 infördes rutinen att exportera Arkivförbundets arkivförteckningar till den Nationella 
Arkivdatabasen (NAD; https://sok.riksarkivet.se). Det innebär att våra samlingar numera är sökbara på nätet 
ner på arkivförteckningsnivå, vilket möjliggör en djupare kännedom om vad som ingår i Arkivförbundets 
samlingar för såväl forskare som medlemmar och andra intresserade. I dag uppgår antalet bevarade arkiv hos 
Skånes Arkivförbund till knappt 3000 varav drygt hälften har en upprättad arkivförteckning. 

DIGITALISERINGSPROJEKT – FOTOGRAFIER  
Arkivförbundets projekt att digitalisera arkivets fotosamling inleddes 2014 och har fortgått även under 2016. 
Ett digert arbete då samlingen i slutet av 2016 bestod av 16 587 registrerade bilder och där nära lika mycket till 
finns oregistrerat. Under året har det lagts in 761 poster i arkivförbundets bilddatabas och 797 i det digitala 
bildarkivet. Vid årsskiftet 2016/2017 finns det 3048 poster registrerade i databasen.  
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Tryck från Lunds Clartésektions arkiv 

FORSKARSERVICE 
Under året har Arkivförbundet haft besök av 111 forskare (jfr 2015: 75 
forskarbesök) som har forskat i handlingar från våra samlingar i forskarsalen på 
Arkivcentrum Syd. Det har också varit ett antal förfrågningar genom mail eller 
telefon som vi har gjort olika efterforskningar till.  

Arkivförbundet märker av en allt större efterfrågan från forskare och allmänhet 
som vill ta del av våra samlingar. Efter att arkivförteckningarna nu finns 
tillgängliga på nätet tror och hoppas vi att det är en trend som kommer att 
fortsätta framöver. 

Det är väldigt roligt när forskning i Arkivförbundets samlingar blir publicerad 
och på så vis når ut till en bredare allmänhet. Boken ”Dröm och verklighet. 
Stellan Arvidson – kärleken, dikten och politiken”, av Birgitta Almgren 
publicerades under 2016. Det är besök hos flera arkiv både i Sverige och i 
Tyskland som ligger till grund för boken och vi är glada att Birgitta Almgren 
även hittade till Skånes Arkivförbund i Lund. Arkivet från Lunds Clartésektion 
som är deponerat hos Arkivförbundet av Lunds Arbetarkommun blev en viktig 
källa till Stellan Arvidsons studentår i Lund och de nätverk som knöts i Clarté. 

DOKUMENTATIONS- OCH INVENTERINGSPROJEKT: RÖRELSER I SKÅNE 
Under året har Skånes Arkivförbunds fokusområde varit i sydöstra Skåne då vi försökt synliggöra 
Arkivförbundet och det lokala föreningslivet hos kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Vi har fortsatt 
vårt goda samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och i år har vi arbetat tillsammans med Sydost-
Österlen-avdelningen. Under några kvällar och eftermiddagar har vi genomfört kortkurserna Ordning och reda i 
föreningens dokument och Släktforska i föreningsarkiv på biblioteket i Tomelilla och i SV:s lokaler i Ystad och i 
Simrishamn.  

EXTERNA UPPDRAG 

HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET 
Skånes Arkivförbunds samarbete med Institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds 
universitet har fortsatt även under 2016. Personalen har genomfört föreläsningar och 
workshops samt tagit emot studiebesök av studenterna som går ABM-
mastersprogrammet, grundkursen i Arkivvetenskap samt Idé- och lärdomshistoria och 
Etnologi.  

FOLKRÖRELSERNAS ARKIVFÖRBUND 
Skånes Arkivförbund har på uppdrag av Folkrörelsernas Arkivförbund tillsammans med 
Bohusläns föreningsarkiv, Skaraborgs läns folkrörelsearkiv och Älvsborgsarkivet Förenings- 
och lokalhistoria under våren planerat och genomfört en tredagars grundkurs för 
arkivassistenter i att ordna och förteckna föreningsarkiv. Kursen erbjöds också Skånes 
Arkivförbunds egna medlemmar med egna samlingar. Kursen var förlagd till Uddevalla och 
pågick under tre dagar. 11 ambitiösa kursdeltagare från 7 olika institutioner runt om i 
Sverige fick i i teori och i praktik nöta och blöta detta med att ordna och förteckna 
föreningsarkiv.  

ARKIVPEDAGOGISK VERKSAMHET 

STUDIEBESÖK OCH UPPSÖKANDE VERKSAMHET 
Under det gångna året har 754 skolelever från grundskolan och gymnasiet samt 201 studenter varit på 
studiebesök hos Skånes Arkivförbund. Arkivförbundet har också bland annat varit i Hässleholms kommun på 
Mala skola i samband med skolans 100 års jubileum för en arkivlektion på temat ”Skolan för 100 år sedan”.  
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En del av innehåll i Minneslåda om Djur och natur. 

SKOLPROGRAM 
Källor och källkritik - årets favorit  
Skolprogrammet ”Källor och källkritik” har även i år varit det mest efterfrågade i vårt programutbud för skolan. 
Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som behövs i skolarbete, studier och som 
medborgare i ett informationssamhälle. Den källkritiska förmågan framhålls så väl i grundskolans läroplaner 
som gymnasieskolans ämnesplaner. ”Källor och källkritik” består dels av en arkivlektion ute i magasinet där 
arkivpedagogen med eleverna samtalar om källkritik utifrån praktiska exempel och dels en workshop under 
vilken eleverna får träna på sin källkritiska förmåga genom att arbeta med primärkällor. Programmet kan även 
ges som en arkivlektion ute på skolan.   

Emigrationen – uppdatering av programmet  
En uppdatering har gjorts av skolprogrammet ”Emigrationen”. I programmet får eleverna möjlighet att närmare 
studera den svenska emigrationen till Amerika. Det arkivpedagogiska materialet består liksom tidigare av 
utvandrarkontrakt, passagerarlistor, brev från emigranter i Amerika och Danmark, reseanteckningar, 
fotografier med mera. Uppdateringen som har gjorts är att pressklippsmaterial har lagts till. Genom att titta i 
pressklipp och annat utgivet tryck får vi en bild av hur emigrationens verkningar togs upp i den allmänna 
opinionen. Eleverna får titta på några olika exempel på pressutklipp och annat tryck som på olika vis propagerar 
för och emot emigrationen i Sverige. För detta skolprogram kan skolorna välja mellan att komma på ett 
studiebesök till Arkivförbundet, få ett klassrumsbesök av Arkivförbundets pedagog eller låna en arkivväska.     

Arkivstudier för gymnasiet  
I år liksom föregående år har Arkivförbundet tillsammans med Landsarkivet i Lund tagit emot elever från 
gymnasieskolan Spyken i Lund på längre pedagogiska program för fördjupningskurserna i historia. Under året 
har totalt fyra klasser först fått komma på studiebesök för introduktion till de olika arkiven som finns på 
Arkivcentrum Syd för att senare återkomma och under en månads tid studera olika typer av originalhandlingar 
bland annat från Skånes Arkivförbund och Landsarkivet i Lund. De har exempelvis studerat källor från andra 
världskriget och då har de bland mycket annat fått möjlighet att ta del av vår minnesinsamling ”Orostid och 
ofredsår” samt källor från olika avdelningar från Röda korset och Lottakåren. Studierna har resulterat i var sitt 
enskilt paper som varit en examinerande del av deras kurs. 

ÄLDREPEDAGOGIK OCH MINNESLÅDOR  
Minneslådorna för äldreboenden och dagverksamheter i 
Kristianstad kommun 
Under föregående år (2015) tog Arkivförbundet och Skånes 
hembygdsförbund i samarbete med Omsorgsförvaltningen i 
Kristianstad kommun fram minneslådor för äldreboenden och 
dagverksamheter i Kristianstad kommun. Minneslådorna blev 
fyra till antalet, Djur och natur, Fordon, Lek och leksaker och 
Beredskapstiden. Under detta år har samtliga äldreboenden och 
dagverksamheter i Kristianstad kommun haft möjlighet att 
kostnadsfritt låna minneslådorna via Demenscentrum 
Charlottesborg i Kristianstad.  Äldreboendena och 
dagverksamheterna har stått i kö för att få låna minneslådorna. 
Var och en av lådorna har varit utlånade elva gånger till elva 
olika äldreboenden/dagverksamheter.  

Minneslådor för äldreboenden och dagverksamheter i Lunds kommun 
Minneslådorna för äldreboenden och dagverksamheter som skapades i ett projekt tillsammans med 
pedagoger, Silviasystrar och aktivitetssamordnare inom äldreomsorgen i Lunds kommun 2013/2014 och var 
färdiga 2014 har även de varit på utlån under året. Lådorna är sex stycken till antalet med tre olika teman, 
militärtjänstgöring, folkparksliv samt skola och fritid. De lånas ut kostnadsfritt från Skånes Arkivförbund. De har 
totalt varit utlånade sex gånger under året. Ett nytt utskick om minneslådorna och hur de kan lånas kommer att 
gå ut i början av våren 2017 till äldreboenden och dagverksamheter i Lunds kommun.   
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Affisch från Trelleborgs Socialdemokratiska 
ungdomsklubb 

ÖVRIG UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 

PROGRAMVERKSAMHET  
Skånes Arkivförbund medverkar i gemensamt program för verksamheterna på Arkivcentrum Syd. Centralt för 
den gemensamma programverksamheten på Arkivcentrum Syd är kontinuerligt återkommande öppna 
seminarier för allmänheten, s.k. Arkivcaféer, varannan onsdag jämna veckor under vår och höst. Detta skapar 
en god möjlighet för alla ingående arkivorganisationer och myndigheter att presentera sin verksamhet med 
föredrag och visningar. Skånes Arkivförbunds kursverksamhet i Lund kommer också att finnas med löpande i 
det gemensamma programbladet för Arkivcentrum Syd. 

Under året har två gästföreläsare, som utgått från arkivmaterial från Arkivförbundets samlingar, samt en av 
våra medlemmar föreläst på Arkivcentrum Syds onsdagscaféer. Irene Andersson, docent i historia vid Malmö 
högskola, höll den 3 februari, föredraget ”Fred och genus. Var hittar man kvinnors fredsaktivism?” för cirka 60 
besökare. Irene berättade om hur kvinnor under 1900-talet engagerat sig för fred på olika sätt, både i 
organisationer och i tillfälliga aktioner. Argumenten har handlat om politisk rösträtt, att kvinnor inte byggt upp 
det militära systemet och värnandet av kommande generationer.  

Cecilia Jonsson, lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitet, höll den 12 oktober föredraget ”Pionjärvolontärerna 
– en internationell generation i föränderlig tid” för 45 åhörare. Pionjärvolontärerna syftar på de unga idealister, 
ofta kvinnor, som för drygt 50 år sedan reste ut i världen för att arbeta i områden som då hade börjat 
benämnas u-länder. Föreningen Svalorna var den första ideella sekulära organisationen som på detta sätt 
genom sina volontärer blev en angelägen del av Sveriges internationella utvecklingsarbete. Cecilia har i sin 
forskning särskilt intresserat sig för Svalorna och dess pionjärvolontärer.  

En av våra medlemmar, Skånes Näringslivsarkiv, firade under året 25-årsjubileum och som en del av detta 
firande kom Carl Aspegren till ett av höstens Onsdagscaféer och höll föredrag under rubriken: ”För regn och 
solsken – Kapptillverkning i Trelleborg 1910-1969”. En engagerad publik på drygt 50 personer lyssnade till ett 
intressant föredrag om denna färgstarka kollektion. 

UTSTÄLLNINGAR 
Gemensam för Arkivcentrum Syd: Jubileums utställning 
Den större gemensamma ACS-utställning som öppnade i april hade temat 
Jubileum. Flera olika jubileer uppmärksammades av de olika 
institutionerna. Arkivförbundet valde att visa föreningslivets 
jubileumsfirande och dess spår som vi kan hitta i bevarade arkivhandlingar 
som till exempel jubileumsvisor, jubileumsskrifter och jubileumsprogram 
av olika slag. Utställningen pågick till den siste oktober.  

Månadens dokument 
I entrén på ACS visas varje månad olika dokument i en monter för 
månadens dokument som tas fram av de olika arkiven. I september var det 
Arkivförbundets tur och vi passade på att ta fram ett exemplar från vår 
affischsamling, en färgglad affisch från Trelleborgs Socialdemokratiska 
ungdomsklubb om ”Stor ungdomsfäst” i Folkets Park den 25 juli 1905.     

Gemensam för Arkivcentrum Syd: Välkommen hem!  
Temat för årets Arkivens Dag var Välkommen Hem och i samband med 
arrangemanget öppnade i november ännu en ACS-gemensam utställning. 
Utifrån temat ”Välkommen Hem” byggdes utställningen upp med några 
underteman som till exempel ”Att återvända hem” och ”Tillfälliga hem”. 

Från arkivförbundets samlingar användes handlingar från bland annat 
Lunds Hembiträdesförening, från Arbetsklassens barnhem i Lund och från 
Frälsningsarméns Räddningshem 3 Catherinetorp i Malmö. Utställningen 
pågår fram till början av april 2017. 
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STUDIEBESÖK OCH ARKIVFÖRBUNDETS KURSER  
Utöver skolungdomar och studenter i den pedagogiska verksamheten 
samt deltagare i kursverksamheten har ytterligare 450 personer i 
större och mindre grupper från medlemsorganisationer, 
representanter från föreningar och organisationer, kommuner samt 
samarbetspartners och kollegor lokalt, regionalt samt nationellt och 
internationellt besökt arkivet.  

Kurser och studiebesök 
18/1 Studiebesök. Grundkursen i arkivvetenskap. Lunds universitet, 12 deltagare. 
16/2 Studiebesök från Arkiv Gävleborg, 1 person. 
29/2 -2/3  Folkrörelsernas Arkivförbunds Grundkurs för arkivassistenter – Ordna och förteckna 

föreningsarkiv, Uddevalla, 11 deltagare. 
1/3 Kurs: Ordning och reda i föreningens dokument. Arr. Landskrona Kultur- och Fritidsförvaltning, 

Landskrona. 19 deltagare. 
7/3 SV Kortkurs. Sök dina släktingar i föreningsarkiven, Tomelilla bibliotek, 17 deltagare. 
14/3 SV Kortkurs. Ordning och reda i föreningens dokument, SV i Simrishamn, 16 deltagare. 
15/3 Studiebesök fr Universitetet i Köln, 1 person. 
21/3 SV Kortkurs. Släktforskning i föreningsarkiven, SV i Ystad, 6 deltagare. 
29/3 Studiebesök utställningsarbetsgrupp från Kulturen i Lund, 4 deltagare. 
4/4 Studiebesök från Idé- och lärdomshistoria, ”Verkstadskursen”, Lunds universitet. 22 deltagare. 
5/4 Studiebesök från Etnologi A-kurs. 20 deltagare. 
3/5 Studiebesök av Kursen om Anhörigvård. Arr. SV samt SPF seniorerna Skånedistriktet. 20 

deltagare. 
16/6 Studiebesök av Region Skånes kulturnämnds ordförande Maria Ward. 
29-30/8 Studiebesök av Folkrörelsernas Arkivförbunds styrelse. 10 personer. 
20/9 Studiebesök av personalgrupperna från Arkivcentrum Syd under ACS-dag för personal. 100 

deltagare. 
23/9 Studiebesök från Sjöbo kommun, 2 personer. 
29/9 Studiebesök av Tunaskolans pensionärer, Lund, 8 deltagare 
12/10 Onsdagscafé Cecilia Jonsson: Pionjärvolontärerna – En internationell generation i en 

föränderlig tid. 
8/11 Studiebesök av SPF Seniorerna Dalby. 23 deltagare. 
15/11 Studiebesök från Idé- och Lärdomshistoria. ”Verkstadskursen”, Lunds universitet. 9 deltagare.  
15/11 Studiebesök av lärare från Gymnasieskolan Spyken i Lund. 7 deltagare. 
24/11 Studiebesök från Bergen Byarkiv, Norge. 6 personer. 
7/12 Studiebesök från Arkiv Gävleborg, 1 person.  

UNDER ÅRET GENOMFÖRDA FÖREDRAG OCH SEMINARIER: 
20/1 Föreläsning om arkivförmedling av Anna Ketola för grundkursen i arkivvetenskap, Lunds 

universitet, 12 deltagare. 
3-4/3 Laboration för ABM-masterstudenter som leddes av Ingrid Andersson: Tillämpad 

arkivredovisning enligt allmänna arkivschemat.4 deltagare. 
29/3 Föreläsning för ABM-masterstudenter av Anna Ketola: Arkivförmedling och arkivpedagogik. 35 

deltagare. 
17/5 Anna Ketola ingår i panel rörande samtidsdokumentation vid FA och NAF stämma och 

konferens, Långholmen, Stockholm. 60 deltagare. 
23/5 Föredrag av Anna Ketola om enskilda arkiv i Sverige vid ICARUS konferens Visby. Arr. ICARUS 

samt Riksarkivet. 60 deltagare från i huvudsak Östeuropa.  
25/5 Föreläsning av Anna Ketola: ”Livslångt lärande”, ABM mastern, 10 deltagare. 
30/5 Anna Ketola medverkar vid redovisningsseminarium i fördjupningskurs i arkivvetenskap, ABM-

mastern, 10 deltagare.  
20/10 Anna talar om erfarenheter från Skåne om regionsammanslagning vid FA/NAFs höstkonferens i 

Eskilstuna. 60 deltagare. 
14/11 Föreläsning för ABM-masterstudenter av Anna Ketola: Enskilda arkiv, dess roll och organisation. 

10 deltagare. 
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MEDLEMSFORUM 
Utöver program- och kursverksamhet fortsatte Arkivförbundet att utveckla vårt 
Medlemsforum där arkivets medlemmar i seminarie- och utbildningsform erbjuds kompetens 
och nätverk kring gemensamma och fältspecifika frågor. Ett Medlemsforum genomfördes i 
anslutning till årsmötet i Lund. Årets inplanerade nätverksträffar för de enskilda 
arkivföreningarna i Skåne fick ställas in på grund av för få deltagare.    

Vid Medlemsforum i Lund berättade bland annat Göran Sjögård, verksamhetsansvarig vid 
Folklivsarkivet med Skånes Musiksamlingar, om vad som är aktuellt inom hans organisation. 
Skånes Hembygdsförbunds ordförande Sven Jensén berättade om planerade aktiviteter under 
Hembygdens år 2016 då Sveriges Hembygdsförbund firar 100 år. 

ARKIVENS DAG 2016 

REGIONAL SAMORDNING  

Skånes Arkivförbund har sedan Arkivens dag genomfördes första gången (1998) 
fungerat som regional samordnare i Skåne. Enligt vår verksamhetsplan ska 
Arkivförbundet prioritera sina insatser i den regionala samordningen av 
arrangemangen i Skåne. Arkivförbundet har under året representerat Skåne vid 
två nationella samordningsmöten. Arkivet har även varit distributör av de 
nationella ”Arkivkaramellerna” som förmedlas till beställande arrangörer runt om 
i landet.   

Inom ramen för den regionala samordningen arrangerades ett regionalt 
uppstartmöte i april där utvärdering av föregående års aktiviteter diskuterades 
samt gemensamma frågor togs upp för förmedling till den nationella samordningen. Ett 
regionalt kickoff-möte skulle ha genomförts i september som dock fick ställas in på grund av sjukdom. På 
Arkivförbundets webbplats förmedlades under hösten information till arrangörer och marknadsfördes 
program vid lokala aktiviteter.  

Genom en enkätundersökning inom nätverket för Arkivens dag i Skåne kan även antalet aktiviteter och 
arrangemang jämföras med tidigare år. Som ett led i Skånes Arkivförbunds strategi att dels utöka resurser för 
ökat stöd till arrangörer runt om i Skåne, dels utveckla synligheten av Arkivförbundets resurser, valde vi liksom 
föregående år att medverka i två olika arrangemang under Arkivens Dag lördag 12 november. Årets nationella 
tema var Välkommen hem!  

ARKIVENS DAG PÅ ARKIVCENTRUM SYD 
I årets arrangemang på Arkivcentrum Syd medverkade Skånes Arkivförbund tillsammans med 
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar, Skånes hembygdsförbund, Landsarkivet i Lund, 
Lunds stadsarkiv, Lunds universitetsarkiv, Biologiska museet-Lunds universitet, Lunds 
kyrkohistoriska arkiv, Regionarkivet i Skåne, Universitets bibliotek samt 
släktforskarorganisationerna Skånes Släktforskarförbund, DIS-syd och Lunds 
släktforskarförening.  

Arrangemanget på ACS samordnades av Arkivförbundet och besökarna bjöds på tre olika föredrag på temat 
”Välkommen hem” och ett panelsamtal om vad hembygder kan vara idag och om hembygdsrörelsen som röst 
och aktör i samhällsutvecklingen- med Madeleine Brandin, Kerstin Weman Thorell & Sven Jensén. Besökarna 
kunde liksom föregående år gå på visning bakom kulisserna, in i de olika arkivmagasinen samt titta på årets 
utställning med dokument och föremål på temat "välkommen hem” från de olika arrangörerna. Utställningen 
kommer stå fram till april och här visas en hel del material från oss på Arkivförbundet, bland annat från Lunds 
Hembiträdesförening, Lunds Husmodersförening Hem och Samhälle och Arbetsklassens Barnhem i Lund. I årets 
familjeverkstad visades bilder från hem och boende förr (bland annat från Hyresgästföreningarna i Lund och 
Malmö) och barnen fick rita och berätta om sitt boende som det ser ut idag eller deras drömboende. Liksom 
föregående år erbjöds även kortkurser i släktforskning, kaffeservering och tipspromenad. Till årets 
arrangemang kom totalt 307 besökare. 
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ARKIVENS DAG PÅ JÄRNVÄGENS MUSEUM I ÄNGELHOLM  
Parallellt med Arkivcentrum Syds program i Lund genomförde Arkivförbundet ytterligare ett arrangemang på 
Järnvägens Museum i Ängelholm tillsammans med Skånes Hembygdsförbund, Ängelholms kommun genom 
kommunarkivet, Järnvägens Museum, Munka Ljungby och Tåssjö Hembygdsförening, Teatergruppen OK Origo 
i Össjö, Skånes Näringslivsarkiv, Ängelholms släktforskare och Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening. 
Arrangemanget bjöd på utställningar med exempel ur kommunarkivet samt från förenings- och lokalhistoriska 
arkivsamlingar, hembygdstivoli, böcker och fika till försäljning. På plats fanns också erfarna släktforskare som 
på temat ”Vem tror du att du är?” kunde hjälpa besökarna att komma igång med att finna sina rötter.   

Besökarna erbjöds också föredrag på temat Välkommen hem. Johan Brinck från Ängeholmsbygdens 
lokalhistoriska förening berättade om ”Kronoskogen och dess skapare”. Ingegerd Christiansson, som är 
manusförfattare för teatergruppen OK Origo i Össjö berättade om hur ”Arkivfynd blir bygdespel”. Under dagen 
spelade också medlemmar ur teatergruppen vid två tillfällen teaterpjäsen ”Flytta in förr” författad av Ingegerd. 
Kommunarkivarie Maria Holm talade om ”Hur speglar Kommunarkivet livet i Ängelholm?”. Skånes 
Arkivförbunds chef Anna Ketola gav en orientering i arkivlandskapet ”Om vad finns var och varför?”. Tore 
Månsson från Ängelholms släktforskare berättade utifrån sin nyutgivna bok om ”Ängelholms bortglömda 
befolkning på 1600-talet”. Samarrangemanget var mycket uppskattat av alla som medverkade och runt 60 
personer besökte Järnvägens Museum denna dag.   

PUBLICERING 

WEBBPLATS: WWW.SKANEARKIV.SE 
Målsättning för Skånes Arkivförbunds webbplats är att den ska fungera som informationsresurs för 
medlemmar, blivande medlemmar, forskare, studenter, lärare och elever samt andra intresserade av 
Arkivförbundets verksamhet. Webbplatsen är ett viktigt forum för marknadsföring av organisationens 
verksamhet och modellen är att webbplatsen ska ha en tydlig struktur, ljus och luftig layout med mycket bilder i 
huvudsak från verksamheten, lättfattliga texter och tydliga hänvisningar. Under andra halvan av 2016 inleddes 
arbetet med att uppdatera webbverktyget och webbplatsen ytterligare för ökad tillgänglighet. Den nya 
webbdesignen och anpassningen kommer ersätta den nuvarande webbsidan i början av 2017. 

Under 2016 hade webbplatsen 5184 registrerade besök och 220 sidrubriker visades c:a 15 000 gånger. Mest  
besökt utöver Arkivförbundets huvudsida är undersidan om Arkivförbundet, kontaktuppgifter och sidan där 
man kan söka i våra arkivsamlingar.  

FACEBOOK  
Arkivets facebooksida ska fungera som informationsresurs för medlemmar, blivande medlemmar, forskare, 
studenter, lärare och elever samt andra intresserade av Arkivförbundets verksamhet. Arkivförbundet anser att 
Facebook är ett viktigt forum för i första hand marknadsföring av verksamheten. Facebooksidan ska 
komplettera webbplatsen och innehålla referat från verksamheten, information om arkivets 
programverksamhet och marknadsföring av webbplatsen. Sidan kan också användas för förmedling av extern 
information som är av intresse för Arkivförbundets verksamhetsfält.  

I slutet av december 2016 var det 338 personer som följde sidan och under året har 29 inlägg publicerats med 
en spridningseffekt på 18 063 registreringar vilket är en fördubbling av registreringar jämfört med föregående 
år. Månadens bild i mars spreds via arkivförbundets Facebooksida och över 3 900 personer såg denna. Den 
delades 2 gånger där den gav upphov till kommentarer i olika facebookforum. 

PUBLICERING MED KOPPLING TILL ARKIVFÖRBUNDETS SAMLINGAR OCH VERKSAMHET  

Tryckta publikationer: 
Birgitta Almgren: Dröm och verklighet: Stellan Arvidsson – kärleken, dikten och politiken. Carlsson förlag. 2016. 
Marit Hosar, Ellen Røsjø, Bente Jensen, Charlotte S.H. Jensen, Anna Ketola og Maria Larsson Östergren (red): 
#arkividag: relevans, medvirkning, dialog. ABM-Media. Oslo, 2016.  

Artiklar: 
Anna Ketola: Är samverkan modellen? I: Arkiv – En tidskrift om arkivets alla aspekter. Nr. 2/2016. 
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SLUTORD 
Skånes Arkivförbund avslutar härmed ännu ett framgångsrikt verksamhetsår 
och blickar framåt mot vårt jubileum som står för dörren och ett ökat och 
fördjupat samarbetet med studie- och bildningsförbunden som en gång var 
med och initierade att Arkivförbundet bildades. Vi är glada att lokalfrågan nu 
är slutgiltigt löst vilket ger de yttre förutsättningarna för vårt fortsatta arbete.  

Styrelsen vill avslutningsvis rikta ett stort tack till våra medlemsorganisationer och enskilda medlemmar samt 
inte minst till vår mycket duktiga, engagerade och kunniga personal. Vi vill också rikta ett varmt tack till Kultur 
Skåne och till kommunerna Höör, Klippan, Kristianstad och Landskrona, Lomma, Lund, Osby och Trelleborg för 
bidrag till verksamheten. Vi är dessutom tacksamma för det goda samarbete vi i en rad sammanhang haft med 
Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet, Skånes Hembygdsförbund samt alla 
organisationer/institutioner vid Arkivcentrum Syd och andra arkiv och kulturarvsorganisationer/institutioner i 
Skåne, Sverige och Norden. Ni har alla bidragit till att arkivförbundets verksamhet har kunnat genomföras med 
sådan framgång under 2016.    

Som ordförande vill jag också tacka övriga styrelseledamöter för stöd och bistånd till verksamheten. 

 
Lund februari 2017 
 
 
 
Lars Bergwall Gustav Hofvander Sven E. Davidsson 
ordförande vice ordförande kassör 
 
 
 
Carl Aspegren Hans Wilson Ingela Frid 
 
 
 
Monica Molin Robert Ruthberg Rolf Johansson 
 
 
    
Sten Andersson Sven Rosborn  
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MEDLEMMAR 2016 

ARKIVFÖRENINGAR 
Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona 
Arbetarrörelsens arkiv i Trelleborg 
Arbetarrörelsens arkiv i Örkelljunga 
Arbetarrörelsens arkiv i Skåne, Malmö 
Folkrörelsearkivet i Helsingborg 
Folkrörelsearkivet i Kristianstad 
Folkrörelsearkivet i Ängelholm 
Föreningen Idrottsarkivet i Helsingborg 
Hässleholms Folkrörelsearkiv 
Idrottsmuseet i Malmö 
Skånes Näringslivsarkiv 

OFFENTLIG FÖRVALTNING 
Båstads kommunarkiv   
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar  
Helsingborgs Stadsarkiv 
Hovdala slott  
Hässleholms kommunarkiv  
Höörs kommunarkiv  
Kristianstads kommunarkiv  
Kävlinge kommunarkiv 
Landsarkivet i Lund 
Lomma kommuns centralarkiv 
Lunds Stadsarkiv 
Malmö Stadsarkiv 
Simrishamns kommunarkiv  
Staffanstorps kommunarkiv   
Trelleborgs kommunarkiv 

HEMBYGDSFÖRENINGAR OCH 

LOKALHISTORISKA 

MUSEER/SÄLLSKAP 
Billesholmstraktens Hembygdsförening 
Frosta Härads Hembygdsförening  
Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i  
   Sydöstra Skåne  
Föreningen Frenningeboken  
Föreningen Gamla Båstad 
Föreningen Gamla Lund   
Gärds Härads Hembygdsförening 
Göinge Hembygdsförening  
Ivetofta Hembygdsförening  
Kvidinge sockens Hembygdsförening  
Mölle By- och Kulturförening 
Riseberga Färingtofta Hembygdsförening   
Torna Härads Hembygdsförening  
Västra Göinge Hembygdsförening  

 
 
 

Västra Torups Hembygdsförening  
Ängelholms Hembygdsförening 

RIKSORGANISATIONER 
Classic Mustang Club Sweden   
Equmeniakyrkan  
Frälsningsarméns DHK  
Gammaldansarnas Riksförbund 
IMMI Branschorganisation   
Rotary Norden 
Svenska Arabhästföreningen  
Sv. Service- och Signalhundsförbundet 

REGIONALA, LÄNS- OCH 

DISTRIKTSORGANISATIONER 
ABF Skåne 
Afasiföreningen i Skåne län  
Blodsjukas förening i Södra Sjukvårdsregionen – NY  
Byggnads i Skåne 
Celiakiföreningen i Skåne län 
Centerpartiet Skåne  
DHR Skåne läns distrikt  
Diabetesföreningen Skåne län  
Distriktsstyrelsen Soc.dem. för Tro och Solidaritet 
EFS i Sydsverige 
Fastighetsanställdas förbund Region Syd 
Folkdansringen, Skåne 
Föreningen Resurscentrum för kvinnor i  
   Skåne/Winnet Skåne – NY  
Föreningen Skånska Möllor  
Författarcentrum Syd   
Försvarsutbildarna, Skåne 
GS avdelning 1, Västra Skåne 
Hela Människan i Skåne och Blekinge 
Husmödrarna Skåne  
Hyresgästföreningen Region Södra Skåne 
IOGT-NTO Juniorförbund Distrikt Skåne 
Kommunförbundet Skåne  
Lantbrukarnas provinsförbund i Skåne 
Liberalerna Skåne 
Lunds stifts Kyrkomusikerförening 
Medborgarskolans Skånedistrikt 
MHF Region Skåne 
Museiföreningen Skånska Järnvägar 
NBV Skåne  
Riksteatern Skåne  
Rädda Barnens distrikt i Skåne 
Röda Korset Region Syd 
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Sensus region Skåne-Blekinge 
SISU Skåne 
Skåneländska Gastronomiska Akademien  
Skånes Bildningsförbund 
Skånes distrikt av IOGT-NTO 
Skånes Dövas Länsförbund   
Skånes FN-distrikt 
Skånes Hembygdsförbund 
Skånes Konstförening  
Skånes Nykterhetsförbund 
Skånes Orienteringsförbund 
Skånes Scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens    
   Scoutförbund 
Skånes Spelmansförbund  
Skånska Akademien 
SPF Seniorerna Skånedistriktet 
Studiefrämjandet Skåne-Blekinge 
Studieförbundet Bilda Syd  
Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund 
Skåne 
Svensk Handel Syd 
Sydskånska Kennelklubben  
Vision Centret i Malmö  
Vita Bandet Skånedistriktet  
Våra Gårdar Syd  
Vårdförbundet, Skåne 

EKONOMISKA ORGANISATIONER 
Bostadsrättsföreningen Bommen Nr: 7, Lund  
Bostadsrättsföreningen Själabodarna, Lund  
Bostadsrättsföreningen Tre Högar  
Böste Sommarstugeförening, Västra Torp ek.för. 
Daggmaskens Förskola 
Fiddevången vägförening, Falsterbo 
Folkets Hus, Lund 
Föräldraföreningen vid Östra Torns  
   Montessorigrundskola   
Föräldrakooperativet Kossan, Lund   
Hövdingen Strutharald Samfällighetsförening  
Lunds Studentskegård  
Månteatern Ekonomisk förening   
Näsby Samfällighetsförening   
Rättshjälpskassan Standard   
Stadskällarens Samfällighetsförening   
Stenålderns Samfällighetsförening 
Stiftelsen De Lekande Barnens Fond  
Stiftelsen Skåneländska Flaggans Dag  

LOKALA FÖRENINGAR 
Anti Handikapp i Lund – NY  
Centrumkyrkan i Bjuv 
Dalbybygdens pensionärsklubb 
DHR Malmöavdelningen  
EFS-Kyrkan i Ängelholm  
EFS Missionsförening i Lund 

EFS Missionsförening i Staffanstorp 
Equmeniakyrkans församling i Furulund 
Eslöv-Sallerup Rotaryklubb   
Eslöv Biståndscenter/Erikshjälpen   
Eslövs Fotoklubb  
Eslövs Scoutkår 
Estniska föreningen i Lund   
Falsterbo Golfklubb 
Flommens Golfklubb 
Folkdansens vänner, Malmö   
Folkdanslaget Lundagillet  
Frälsningsarmén i Helsingborg  
Frälsningsarmén i Limhamn  
Frälsningsarmén i Ystad 
Föreningen för äldrevård och gerontologi – NY  
Föreningen Sirmiones Skeppslag  
Hardeberga Bollklubb 
Hörby UNF 
Hörselskadades förening i Lund  
Höörs Föreläsningsförening   
IFK Lund 
IF Metall Sydvästra Skåne 
Ingelsträde Missions- och Ungdomsförening 
IOGT-NTO 247 Österlen  
IOGT-NTO 358 Snapphanen, Osby 
IOGT-NTO 2019 Kronan, Eslöv  
IOGT-NTO 5607 Sydkusten  
IOGT-NTO Lugnet, Lund  
Jazz på Österlen – NY   
Kullabygdens diabetesförening  
Landskrona Cykelklubb 
Landskrona Kyrkliga Scoutkår 
Landskrona Scoutkår av Nykterhetsrörelsens  
   Scoutförbund  
Ljunghusens Golfklubb 
LO-sektionen i Mellersta Skåne 
Logen Kärnan nr 608, Helsingborg 
LUGI – Innebandyklubb 
Lund-City Rotaryklubb 
Lund-Klosters Rotaryklubb 
Lunds Arbetarekommun 
Lunds Bollklubb 
Lunds Byggmästareklubb   
Lunds Centerkrets  
Lunds Diakoniförening 
Lunds FN-förening    
Lunds Husmodersförening 
Lunds Kammarmusiksällskap 
Lunds Kolonisters Centralförening   
Lunds Konståkningsklubb  
Lunds Orienteringsklubb – NY  
Lunds Släktforskarförening  
Lunds Soroptimistklubb   
Lunds Zontaklubb   
Läkaresällskapet i Lund  
Lärarförbundet Malmö  
Lärarförbundet Östra Göinge  
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Malmö-Limhamn Soroptimistklubb  
Malmö Frimurarsamhälle   
Malmö Släktforskarförening   
Malmö Soroptimistklubb  
Malmö Squash Rackets club 
Maria loge nr 3 a P, Malmö   
Miljöpartiet De Gröna i Lomma 
Mossängens Sommarstad – NY   
Musikfrämjandet i Kullabygden 
Naturskyddsföreningen i Vemmenhögsbygden 
Nevis Gymnastikförening  
Näsby IF 
Osby Socialdemokratiska Arbetarekommun  
Polisområde Mellersta Skåne Seniorklubb 
Postens Kamratklubb i Lund  
PRO Genarp     
Rädda Barnens lokalför. i Lund 
S:t Knuts Rotaryklubb 
S:t Lukas i Lund   
S:t Lukas i Malmö   
Scoutkåren Pilen, Malmö 
Scoutkåren Vikingen, Ekeby   
Simklubben Poseidon  
Sjöstedtska släktföreningen   
Släktför. Rusth. C. Sörensens o. M. Christensdotters     
   ättlingar  

Smålands Gille i Lund  
SPF Goda Vänner Södra Sandby   
SPF Lomma Södra 
SPF Lund Centrum  
SPF Lund Öster 
SPF Seniorerna Lundakretsen   
SPF Lundensis  
SPF Seniorerna Stångby   
SRF Lundabygden  
Staffanstorps Cykelklubb 
Svalorna Indien-Bangladesh    
Sv. Kvinnors Vänsterförbund Lundaavdelning 
Sällskapet Lundaakademiker  
Veberöds Tennisförening     
Vision avd 281 Region Skåne 
Vänsterpartiet, Lund 
Västerkyrkans församling i Lund – NY  
Wesleykyrkan i Malmö 
Willands arrendatorförening   
Y:s Mens Club i Lund 
Östermalmkyrkan I Kristianstad  
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BOKSLUT 2016 

RESULTATRÄKNING - INTÄKTER 

  
 

 
2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 

Anslag 
  

 

Kultur Skåne
1
 2 335 000,00 2 380 000,00 2 412 000,00 

Lunds kommun 114 000,00 116 280,00 114 000,00 

Övriga kommunala bidrag 47 000,00 50 000,00 65 000,00 

Gåvor 1 000,00 0,00 0,00 

Arbetsmarknadsverket 513 366,00 396 318,00 323 216,00 

Summa anslag 3 010 366,00 2 942 598,00 2 914 216,00 

   
 

Projekt 
  

 

Medicinhistoriska bibliotekssamlingen fr. Lund
2
 400 000,00 0,00 0,00 

Summa projekt 400 000,00 0,00 0,00 

   
 

Uppdrag 
  

 

Lunds universitet
3
 39 582,00 13 490,00 13 614,00 

Folkrörelsernas Arkivförbund 0,00 0,00 10 000,00 

Övriga uppdrag 0,00 0,00 0,00 

Summa uppdrag 39 582,00 13 490,00 23 614,00 

   
 

Medlems- & hyllavgifter 
  

 

Medlemsavgifter 73 650,00 77 850,00 77 800,00 

Hyllavgifter 224 775,00 255 080,00 266 123,00 

Summa avgifter 298 425,00 332 930,00 343 923,00 

   
 

Försäljning 
  

 

Historia på riktigt 1 950,00 1 690,00 1 550,00 

Krumelurer i arkiven 2 920,00 1 320,00 2 960,00 

Orostid - ofredsår 1 775,00 575,00 350,00 

Tur och Retur på minnenas spår 950,00 450,00 350,00 

Tösabitar - saxat ur livet 2 225,00 700,00 1 700,00 

Försäljning övrigt 614,00 830,00 2 074,40 

Summa försäljning 10 434,00 5 565,00 8 984,40 

   
 

Ränteintäkter 3 127,33 242,95 0,00 

   
 

Övriga intäkter 
  

 

Arkivpedagog 2 930,00 10 283,00 1 386,25 

Programverksamhet 2 710,00 1 270,00 2 268,00 

Övriga intäkter 8 535,12 19 870,00 15 538,11 

Summa övriga intäkter 14 175,12 31 423,00 19 192,36 

   
 

Intäktskorrigering/öresutjämning -17,80 -15,63 -8,98 

   
 

                                                                 

1 Inkl. statligt anslag från Kulturrådet 
2 Projektmedel från Kultur Skåne 2013 
3 Institutionen för kulturvetenskaper  
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SUMMA INTÄKTER 3 776 091,65 3 326 233,32 3 309 920,78 

   
 

RESULTATRÄKNING – KOSTNADER 

  
 

 
2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 

Personalkostnader 
  

 

Löner & sociala avgifter 2 310 795,42 2 210 339,84 2 018 140,37 

Försäkringsavgifter 129 131,77 120 539,00 148 881,00 

Sjuk- och personalvård 4 000,00 4 000,00 4 050,00 

Resor & traktamenten 19 350,50 25 614,68 14 739,90 

Utbildning & konferens 15 169,00 10 130,00 16 802,00 

Summa personalkostnader 2 478 446,69 2 370 623,52 2 202 613,27 

   
 

Lokaler - hyror 666 459,00 649 608,00 649 389,00 

   
 

Övriga kostnader 
  

 

Kontorsmaterial 16 799,00 16 414,42 15 175,00 

Arkivvårdsmaterial 12 701,00 4 277,13 10 321,00 

Tryck & publicering 9 306,00 9 660,00 9 793,00 

Kopiering 26 264,00 46 248,00 34 238,00 

Telefon 46 677,00 39 542,00 22 567,00 

Porto 19 856,38 7 970,26 19 017,56 

Programunderhåll/IT 46 447,63 48 492,76 65 174,04 

Försäkringar 4 649,00 4 689,00 4 791,00 

Tidningar, tidskrifter & facklitteratur 4 051,92 5 260,00 7 032,92 

Produktion, utställningar & marknadsföring 10 708,00 12 174,80 8 913,00 

Programverksamhet 5 405,64 4 029,00 0,00 

Arkivens dag 1 703,00 5 427,63 3 414,64 

Föreningsavgifter 13 674,00 13 271,00 13 085,00 

Representation & årsmöte 9 636,25 12 831,81 6 883,45 

Styrelse- och revisorarvoden 20 600,00 19 200,00 22 500,00 

Resekostnad & övriga utlägg styrelsen 12 455,60 29 684,60 18 127,45 

Diverse kostnader 21 596,72 24 549,42 14 526,06 

Summa övriga kostnader 282 531,14 303 721,83 275 559,12 

   
 

Kostnader projekt och uppdrag 
  

 

Medicinhistoriska bibliotekssamlingen fr Lund 
4
400 000,00 0,00 0,00 

Folkrörelsernas Arkivförbund 0,00
 

0,00 1 885,00 

Summa projekt och uppdrag 400 000,00 0,00 1 885,00 

   
 

SUMMA KOSTNADER 3 827 436,83 3 323 953,35 3 129 446,39 

   
 

Avskrivning inventarier 21 321,00 18 210,00 51 142,35 

Årets resultat -72 666,18 -15 930,03 129 332,04 

   
 

SUMMA 3 776 091,65 3 326 233,32 3 309 920,78 

   
 

   
 

  

                                                                 

4 Inkl. löner och sociala avgifter 
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BALANSRÄKNING  

 

 

  
2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR 
 

 
 Kassa  2 126,00 371,00 810,00 

Plusgiro 86 195,86 81 247,97 0,00 

Bankgiro 115 701,97 3 975,73 294 247,38 

Placeringskonto 678 358,62 782 693,23 719 761,08 

Fondkonto 200 000,00 200 000,00 
5
206 538,11 

Fordringar 146 617,00 70 048,50 65 042,25 

Summa 1 228 999,45 1 138 336,43 1 286 398,82 

  
 

 Inventarier 82 100,35 64 962,35 64 106,35 

Värdeminskning inventarier -21 321,00 -18 210,00 -51 142,35 

Summa 60 779,35 46 752,35 12 964,00 

  
 

 Summa tillgångar 1 289 778,80 1 185 088,78 1 299 362,82 

  
 

 SKULDER 
 

 
 Reserveringar 

 
 

 Publicering 123 861,00 123 861,00 123 861,00 

Verksamhetsutveckling 166 408,42 166 408,42 120 945,42 

SPP-medel 30 054,80 30 054,80 30 054,80 

Summa 320 324,22 320 324,22 274 861,22 

  
 

 Diverse skulder 
6
685 115,50 

7
670 074,00 

8
688 983,00 

Upplupna semesterlöner 58 518,53 8 740,00 7 371,23 

Skuld sociala avgifter semesterlöner 18 664,49 2 796,80 2 432,51 

Upplupna sociala avgifter 46 083,19 41 319,92 48 608,98 

Upplupen personalskatt 35 602,00 32 293,00 38 233,00 

Summa 843 983,71 755 223,72 785 628,72 

  
 

 Summa skulder 1 164 307,93 1 075 547,94 1 060 489,94 

  
 

 EGET KAPITAL 
 

 
 Eget kapital 198 137,05 125 470,87 109 540,84 

Årets resultat -72 666,18 -15 930,03 129 332,04 

Summa 125 470,87 109 540,84 238 872,88 

  
 

 Skulder och eget kapital 1 289 778,80 1 185 088,78 1 299 362,82 

                                                                 

5 Värdeförändring sedan 2013: 6 538,11 (varav för 2016: 1 036,36)   
6 Varav lokalhyra 666 459 kr 
7 Varav lokalhyra 649 608 kr  
8 Varav lokalhyra 649 389 kr  
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REVISIONSBERÄTTELSE 
Till föreningsstämman i Skånes Arkivförbund, org.nr 846004-7783 

 

RAPPORT OM ÅRSBOKSLUTET 

UTTALANDEN 

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Skånes Arkivförbund för år 2016.  

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla väsentliga 

avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess 

finansiella resultat för året enligt bokföringslagen.  

GRUND FÖR UTTALANDEN 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare 

i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt 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 årsbokslutet upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 

bokföringslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 

upprätta en årsbokslutet som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 

verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 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 revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 

mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet 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 anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet. 

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 årsbokslutet, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på 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 
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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, 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 årsbokslutet. 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 att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 

uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 

sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. 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 årsbokslutet, däribland 

upplysningarna, och om årsbokslutet 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. 

REVISORNS ANSVAR 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 

uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och 

om årsbokslutet ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 

UTTALANDE 
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Skånes 

Arkivförbund för år 2016. 

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 

Revisorns 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. 
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REVISORNS ANSVAR 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en 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 Sverige använder den auktoriserade/godkände revisorn 

professionellt 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. 

 

Malmö, den 20 mars 2017 

 

 

Katja Dirsell 

Auktoriserad revisor   

 

 

Monica Nilsson  

av årsstämman utsedd revisor   
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VERKSAMHETSPLAN 2017-2018 

ORGANISATION OCH MEDLEMSVÅRD  
Mål under perioden: 

 Uppmärksamma Arkivförbundets 25-årsjubileum 2018. 

 Att inom ramen för projektet Rörelser i Skåne avsluta inventerings-, informations- och 
programverksamheten i kommuner i nordvästra Skåne (Ängelholm, Båstad och Örkelljunga).  

 Nätverksarbete i Skåne för att stärka verksamhetsområdet för enskilda arkiv. 

 Utöka verksamheten kring medlemsvärvning genom riktade informationsinsatser till landskapets 
regionala verksamheter. 

 Fortsätta utveckla Medlemsforum för god förmedlings- och kunskapsuppbyggnad inom 
Arkivförbundets verksamhetsområde och för arkivets medlemmar.  

 Aktivt arbeta för att, i samverkan med bland andra Skånes Hembygdsförbund, utveckla modeller för 
ytterligare stöd till lokala kulturarvsaktörer och civilsamhället. 

 Aktivt medverka till att utveckla och etablera forum för samverkan och informationsutbyte med våra 
systerorganisationer i angränsande och närliggande regioner.  

 Arbeta för ökad måluppfyllelse när det gäller Arkivförbundets strategiska planer för digitalisering, 
hållbarhet, tillgänglighet, mångfald och jämställdhet. 
 

SAMLINGAR OCH DOKUMENTATION 
Mål under perioden: 

 Följa upp genomförd inventering av befintliga medlemmars behov av förvaring av arkiv och utarbeta 
rutin för uppföljning för tilläggsleveranser. 

 Söka resurser för långsiktig förvaring och tillgängliggörande av Medicinhistoriska bibliotekssamlingen 
samt sprida information om bibliotekssamlingen genom ökad information på Arkivförbundets 
webbplats. 

 Vidareutveckla rutiner och uppföljning i registreringsarbetet i Arkivförbundets fotodatabas. 

 Följa upp kvalitetsarbetet för Arkivförbundets digitala arkivdatabas ”Skåneregistret” och arbeta för att 
arkivbildaruppgifter registreras i databasen från samtliga till Arkivförbundet anslutna arkivföreningar. 

 I projektform undersöka vilka behov och önskemål som finns inom det skånska föreningslivet gällande 
arkivering nu och i framtiden, med särskilt fokus på digitalt material. 
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UTÅTRIKTAD- OCH FÖRMEDLINGSVERKSAMHET 
Mål under perioden: 

 Vidareutveckla Arkivförbundets program- och förmedlingsverksamhet med utgångspunkt från regional 
kulturplan för Skåne 2016-2019 samt aktivt medverka i processerna för efterföljande regional 
kulturplan och eventuell handlingsplan. 

 I projektform utveckla ett nytt digitalt läromedel med fokus på lokal relevans på Arkivförbundets 
webbsida. 

 Utveckla och vidareutveckla Arkivförbundets programutbud för olika målgrupper. 

 Vidmakthålla och vidareutveckla samarbetet med universitets- och högskoleutbildningar i regionen. 

 Vidareutveckla och etablera rutiner i det pedagogiska utbudet för verksamheter inom vård- och 
omsorg.  

 Vidareutveckla det pedagogiska utbudet för grund- och gymnasieskola och upprätta fortbildning för 
lärare. 

 Etablera kontakt med SFI och intresseorganisationer för samarbete rörande utbud för nya svenskar.  

 Vårda det pedagogiska samarbetet med Skånes Hembygdsförbund och andra kultur- och 
utbildningsverksamheter i regionen.  

 Vara en aktiv deltagare i arrangemang kring ”Arkivens Dag” och ta ett tydligt initiativ i det regionala 
samordningsarbetet inför evenemanget. Däribland att utöver medverkan i arrangemang på 
Arkivcentrum Syd också årligen genomföra samarrangemang i en lokal kommun i regionen 
(Kristianstad 2017 och Vellinge 2018). 

 Upprätthålla den höga ambitionsnivån på Arkivförbundets webbplats och Facebooksida för ökad 
medlems- och brukarservice. 

 Ge ut en publikation från tidigare 70-talsprojekt ”Minns ditt 70-tal” samt planera för nya 
minnesprojekt. 

 Påbörja publicering av en egen skriftserie.  

 

 


