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Temat för årets Arkivens 

dag är ”Välkommen 

hem”. I vår tid är det ett 

högaktuellt tema som 

spänner över många 

områden med allt från 

inredning och hus och 

hem till integration och/

eller emigration och allt 

däremellan.  

2016 är också hembyg-

dens år (utropat av Sve-

riges Hembygdsförbund) 

som fyller 100 år.  

År 1776 antogs i decem-

ber en av Sveriges 

grundlagar, Tryckfri-

hetsförordningen, det är 

250 år sedan.  

Välkommen hem på Arkivens dag 

2016 

När jag skriver det här 

är det fortfarande maj 

men vi har haft ett rik-

tigt högsommarväder i 

Kalmar län nu några 

dagar. Hoppas ni njutit 

ordentligt! 

Den 12 april hade KLAF 

sitt årsmöte på Fredriks-

bergs herrgård med vis-

ning av herrgården och 

smörgåstårta i ”Stallet” 

samtidigt som årsmötet.  

Lis Lyrbo fortsätter som 

KLAF:s ordförande. Öv-

riga styrelseledamöter är 

Ingemar Söderlund från 

Norra Kalmar läns Före-

ningsarkiv, Åke Ring och 

Christer Bergqvist från 

Kalmar Folkrörelsearkiv 

och Tore Isaksson från 

Kalmar läns Hembygds-

förbund. Ersättare är 

Berth Persson från Sve-

riges Förenade Filmstu-

dios. KLAF har två 

vakanser i styrelsen för 

ersättare samt tre 

vakanser i valberedning-

en. Är någon av våra 

medlemmar intresserade 

av möjligheten att påver-

ka förbundets verksam-

het genom en plats som 

ersättare i KLAF:s sty-

relse, tveka inte - kon-

takta mig!  

Jag kommer fortsätta 

arbeta vid Oskarshamns 

stadsarkiv 

på 40 % till 

årsskiftet 

då jag 

främst 

kommer 

arbeta med 

införande 

av kommu-

nens e-

arkiv. 

KLAF hål-

ler som 

bäst på att planera en 

studieresa till Vadstena 

landsarkiv. Håll utkik 

för mer information!  

Information om extra 

medlemsmöte (för stad-

geändring) och workshop 

finns i detta nyhetsbrev. 

Medlemsmöte och work-

shop är för alla våra 

medlemmar. Worksho-

pen uppmärksammar 

glappet som uppstår 

mellan digital och ana-

logt bevarande av arkiv-

material.  

Bild: Guidning på Fredriks-

bergs herrgård vid årsmötet. 

Eva-Lott Harrysson, Berth 

Persson, Åke Ring, Thomas 

Gren, Tore Isaksson och Sam 

Blixt.  
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Ni har kanske läst det i tidningen. Oskarshamns kommun är på väg in i 

kommunalförbundet Sydarkivera. En avsiktsförklaring har skrivits och 

beslut är taget i Oskarshamns kommunfullmäktige för vidare arbete med 

införande av e-arkiv men även fortsatt arbete med kommunens analoga 

arkiv. 

Sydarkivera är ett kommunalförbund med en gemensam nämnd som bil-

dades 2015 och har sitt säte i Växjö. De arbetar mot ett flertal kommuner 

inom Kronoberg, Blekinge och nu senast några kommuner i Kalmar län där Oskarshamn kommun är en av dessa.  

Sydarkivera kommer att sköta Oskarshamns kommun arkivläggning med IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av 

gemensamt arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt arkivmyndighetsfunktioner.  

För mer information om Sydarkivera gå in på https://sydarkivera.se  

Oskarshamns kommun går in i Sydarkivera 

Det verkar bli svårare och svårare att 

få in personer till ideella arkivföre-

ningars styrelser, så även i KLAF:s 

styrelse där det nu endast är 5 ordina-

rie och en ersättare mot förut, sju 

ordinarie och tre ersättare 

Detta är ett skeende som verka bli allt 

vanligare och det gör verksamheten 

sårbar.  

Vad det är som gör att människor inte 

längre engagerar sig i ideella före-

ningar i samma utsträckning som 

förut? Är det tidsbrist eller känner 

man att man inte kan tillräckligt om 

verksamheten?  

Mitt svar på dessa frågor är: Jag har 

förståelse för tidsbristen men KLAF 

har endast 6 eller 7 möten per år. Och 

självklart, kan man inte komma på 

ett eller två möten så kan man inte. 

Se det som en chans att påverka ar-

kivförbundet, ett sätt att göra Din röst 

hörd.  

Och till sist, vi är inte fullärda utan vi 

lär oss hela tiden. Det är ingen som 

begär att man ska kunna allt. 

Så, var med och påverka! Gå med 

som ledamot eller ersättare i 

KLAF:s styrelse! 

Hör av dig och varmt välkommen till 

Kalmar läns Arkivförbund! 

Svårt få in 

personer i styrelser 

 

Tisdagen den 21 juni är det med-

lemsmöte kl. 18.30. 

 

Plats: Sjöfartsföreningens lokal, 

Adress Norra Strandgatan 12, 

Oskarshamn 

 

MEDLEMSMÖTE 

Under arkivförbundets årsmöte den 

12 april, lade styrelsen fram ett för-

slag på stadgeändring.  

 

Årsmötet beslutade att ställa sig 

bakom styrelsens förslag, men för att 

stadgarna ska kunna ändras och 

godkännas behövs två separata be-

slut från medlemmarna. 

 

WORKSHOP 

 Arkivförbundet anordnar denna 

kväll även en workshop om det glapp 

som uppstår mellan analog och digi-

tala arkivering.  

 

Vi kommer diskutera vad VI som 

arkivförbund kan göra, för att upp-

märksamma detta.  

 

 Vad händer när samhället 

blir mer och mer digitalt? 

 Vad ska vi tänka på? Hur ska 

vi agera? 

 Hur hanterar företag, organi-

sationer och kommuner sin 

information och vad händer 

med hemsidor, Twitterkonton 

och Facebook?  

 När en förening/organisation 

eller en annan arkivbildare 

upphör, vad händer då? Kom-

mer man ihåg att spara den 

där hårddisken, det där USB-

minnet? 

 Och HUR gör man det så att 

informationen bevaras på ett 

korrekt och riktigt sätt över 

tid? 

 

 

Vi kommer få besök av Elin Jonsson 

som arbetar som bevarandestrateg 

på kommunalförbundet Sydarkivera 

i Växjö.  

 

Jag hoppas att Ni kommer denna 

kväll. Det kommer bli intressant, det 

kan jag lova!  

 

Det går fortfarande att anmäla sig 

till detta!  

 

Senast fredagen den 17 juni be-

höver jag ha in Din anmälan om 

medverkan! 

 

 

KALMAR LÄNS  

 

ARKIVFÖRBUND  

 

HÄLSAR ER 

  

HJÄRLIGT VÄLKOMNA!  

 

Välkomna till medlemsmöte och 

workshop 21 juni! 
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”Vi är inte fullärda, utan vi lär 

oss hela tiden. Det är ingen som 

begär att man ska kunna allt.” 


