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 Den 10 april 2019 är det 

dags för arkivförbunds 

årsmöte. Årsmötet kom-

mer hållas på Oskars-

hamns kulturhus, en 

trappa upp i Skaparverk-

stan. 

Klockan 18.00 lyssnar vi 

på Göran Persson ordfö-

rande i Emmabodabyg-

dens Arkivförening.  

Ungefär kl. 18.45-19.00 

börjar årsmötesför-

handlingarna.  

Kalmar läns Arkivför-

bund bjuder på fika.  

Varmt välkomna! 

Välkomna till Kalmar läns 

Arkivförbunds årsmöte 2019 

Med önskan om en skön 

vår kommer här en häls-

ning från Kalmar läns 

Arkivförbund (KLAF)! 

Så här i början på året 

är det mycket som ska 

göras med bokslut, pla-

nering och genomförande 

av årsmöte. Region Kal-

mar län och Kulturrådet 

ska ha in diverse rappor-

ter, det ska skrivas verk-

samhetsberättelse och 

förslag till både budget 

och verksamhetsplan för 

2019. 

De nationella arkivföre-

ningarna Folkrörelser-

nas Arkivförbund (FA) 

och Näringslivsarkivens 

förening (NAF) har gått 

ihop och bildat en ny 

gemensam arkivorgani-

sation, Svenska Arkiv-

förbundet. Mer om 

Svenska Arkivförbundet 

kan du läsa om på sid. 2. 

KLAF fortsätter att ar-

beta med projektet 

”Handlingsplan för 

enskilda arkiv i Kal-

mar län” som nu ska 

avslutas till sommaren. 

Pricken över I:et blir den 

informationsbroschyr om 

enskilda arkiv i Kalmar 

län som planeras. Mer 

information om hittar du 

på sid. 3. 

I samma skede arbetar 

arkivförbundet med att 

starta upp ett nytt pro-

jekt med fokus på utbild-

ningar för arkivens per-

sonal och styrelser (se 

artikel sid. 3). Grunden 

för detta arbete är den 

handlingsplan för en-

skilda arkiv som finns 

sen tidigare. Du kan läsa 

mer på sid. 3.  

Har Er förening eller 

organisation något speci-

ellt ni vill marknadsföra 

eller berätta om? Kon-

takta KLAF så mark-

nadsför vi det i dessa 

nyhetsbrev och även på 

våra sociala medier!  

Dessa nyhetsbrev skick-

as ut till alla medlem-

mar och övriga parter 

som är intresserade av 

vår verksamhet. Nyhets-

breven kommer också att 

finnas som PDF på 

KLAF:s hemsida 

www.arkivkalmarlan.nu. 

/Karin Lokrantz Nilsson 

länsarkivarie 

Vill du inte längre ha KLAFs 

nyhetsbrev, kontakta länsarkiva-

rien så tar hon bort dig från listan. 

Nyhetsbrev  

Kalmar läns Arkivförbund 

Särskilt intressanta 

artiklar: 

 Arkivens dag 2019– tema 

Gömt och glömt 

 Nationellt e-arkivprojekt 

för enskilda arkiv 

 Svenska Arkivföreningen

– en ny förening har 

bildats 

 Informationsbroschyr om 

enskilda arkiv i Kalmar 

län 
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Nybildade Svenska Arkivförbundet är en sammanslagning av Folkrörelsernas 

Arkivförbund (FA) och Näringslivsarkivens förening (NAF). Det nya förbundet 

är nu på gång att bygga upp den egna organisationen.  

Under verksamhetsåren 2019-2020 skall Svenska Arkivförbundet: 

- bevaka och aktivt samverka med Arkivutredningen.  

- etablera sig som remissinstans för arkiv- och kulturarvsfrågor.  

- aktivt uppsöka beslutsfattare för att sprida kunskapen om de enskilda arkivens 

villkor.  

- samverka med arkivbildarnas intresseorganisationer.  

- skapa en långsiktig plan för det framtida opinionsarbetet.  

Två föreningar blir en — Svenska Arkivförbundet 

För enskilda arkiv har uppgiften att 

kunna ta emot och hantera digitala 

handlingar framstått som närmast 

oöverstigligt samtidigt som behovet av 

att lösa frågan blivit allt mer akut.  

Med bidrag från Statens Kulturråd 

påbörjade Föreningen Sveriges Län-

sarkivarier under 2018, en utredning 

för att kartlägga de regionala länsar-

kivens, folkrörelsernas och företagsar-

kivens förutsättningar för och behov 

av e-arkiv. Två utredare anställdes för 

att göra kartläggningen samtidigt 

som de fick i uppdrag att föreslå mo-

deller för hur en samverkan om en e-

arkivfunktion kan se ut, vilka krav 

som måste ställas och hur en sådan 

funktion ska organiseras och finansie-

ras. Utredningen inriktar sig på att 

hitta långsiktliga fungerande organi-

sations– och finansieringsmodeller.  

Den 9 april bjuder utredningen in till 

konferens i Uppsala. Kalmar läns 

Arkivförbunds länsarkivarie kommer 

närvara vid denna konferens. 

Nationellt e-

arkivprojekt för 

enskilda arkiv 
Arkivens dag är ett samarbete mel-

lan arkivens samtliga sektorer och 

omfattar alla typer av arkivinstitut-

ioner i hela Sverige.  

Målet är att väcka intresse för arki-

vens verksamhet i ett bredare per-

spektiv och genom att arrangera 

Arkivens dag vill arkivsektorn upp-

märksamma möjligheten att göra 

spännande resor i tid och rum med 

hjälp av arkiven. Samtidigt vill man 

sprida kunskap om att arkiven är 

samhällets minne både för en förflu-

ten tid och för framtiden. Det är gra-

tis att besöka och forska i de svenska 

arkiven och alla har tillgång till dem 

oavsett medborgarskap. I stort sett 

all information är också öppen för 

forskning. Det är en viktig medbor-

gerlig rättighet som arkiven vill be-

tona under Arkivens dag. 

Varje år har Arkivens dag ett speci-

fikt tema och  2019 är temat ”Gömt 

och glömt”. Detta tema kan man vi-

dareutveckla då det finns mycket 

spännande information i våra arkiv 

som kanske ännu inte har upptäckts.  

Temat Gömt och glömt gäller i år 

hela norden men är såklart frivilligt. 

Den 12 mars träffades de regionala 

samordnarna för Arkivens dag i Sve-

rige på Riksarkivet för att utvärdera 

förra årets Arkivens dag och planera 

för årets arrangemang. Det är vid 

dessa träffar som förslag på tema 

diskuteras fram. Under träffen dis-

kuterades också marknadsförings-

material. Nytt marknadsförings-

material för förra året var t ex bal-

longer i färgerna röd, blå och grön.  

 

Bild: Arkivens dags ballonger finns i tre 

färger. Foto: Karin Lokrantz Nilsson 

Gömt och glömt — tema för 

Arkivens dag 2019 
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KLAF har kontrakterat en reklam-

byrå i Oskarshamn för hjälp med lay-

out och tryckning av den informat-

ionsbroschyr som ska vara klar till 

sommaren.  

 

Broschyren blir i A5-format med 24 

sidor (20 sidor inlaga och omslag 4 

sidor). Varje arkivinstitution (19 

stycken) kommer få 1 sida med text 

och 1 bild och/eller logga.  

 

Därutöver kommer broschyren också 

innehålla information om projektet 

Handlingsplan enskilda arkiv Kalmar 

län, information om KLAF samt kon-

taktuppgifter till KLAF och till tryck-

eriet.  

 

I skrivande stund pågår insamling av 

material. Därefter kommer länsarki-

varien/projektledaren att granska 

texterna. Innan materialet går i tryck 

kommer de medverkande arkivin-

stitutionerna få möjlighet att komma 

med synpunkter. 

 

För mer information, kontakta länsar-

kivarie tillika projektledare Karin 

Lokrantz Nilsson vid Kalmar läns 

Arkivförbund. 

 

Projektet finansieras av Region Kal-

mar län och Kalmar läns Arkivför-

bund. 

 

 

Folkrörelsearkivet i Oskarshamn är 

en ideell förening och tar emot arkiv-

handlingar från föreningar, industrier 

och privatpersoner i regionerna 

Oskarshamn, Mönsterås och Högsby. 

För kontakt med Folkrörelsearkivet 

för mellersta Kalmar län hänvisar 

föreningen till den Facebooksida som 

finns.  

På Kalmar läns Arkivförbunds hem-

sida finns kontaktuppgifter direkt till 

ordförande/arkivföreståndaren.  

Det finns numera möjlighet även för 

privatpersoner att vara stödmedlem 

till föreningen och då betalar man 

endast halva medlemskapet på 50 kr. 

Som stödmedlem får man samma 

information som föreningarna i övrigt 

men man har inget arkivutrymme. 

Man får medverka på årsmöten och 

har yttranderätt men ingen rösträtt. 

Fotograf: Johan Teiffel 

Delmål för år 2019 är att personalen får 

kunskap om marknadsföring på lokal 

nivå samt att förtroendevalda i de olika 

styrelserna efter genomgångna träffar, 

ska veta hur man kan lägga upp en stra-

tegisk plan för sin verksamhet.  

 

Projektet är kopplat både till den hand-

lingsplan som finns för enskilda arkiv i 

Kalmar län och till Regionens Kultur-

plan.  

 

Kalmar läns Arkivförbund kommer söka 

medel från både Region Kalmar län och 

från Kulturrådet.  

Under hösten 2019 planerar Kalmar 

läns Arkivförbund att starta upp ett 

nytt projekt med fokus  på att enga-

gera och entusiasmera arkivpersonal  

för utvecklingsarbete, att öka förståel-

sen för arkiv och dess verksamhet hos 

beslutsfattare och arkivens förtroen-

devalda/styrelser samt att synliggöra 

de enskilda arkiven för allmänheten.  

 

Projektets mål är att allmänhet och 

beslutsfattare ska känna till att arki-

ven finns, var de finns och vad de kan 

erbjuda. 
 

Informationsbroschyr om enskilda arkiv Kalmar län 

Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län — nu på 

Facebook! 

Kort presentation av nytt projekt; konkretisering av aktiviteter  
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Hör av Dig till Kalmar läns Arkivförbund för frågor om 

arkiv! 
Har du funderingar kring 

arkivfrågor i stort eller frå-

gor om ordnings och förteck-

ningsarbete? Planerar du 

eller din förening för fram-

tida arkivlokal m.m.? 

Tveka inte, kontakta Kal-

mar läns Arkivförbunds 

arkivarie Karin Lokrantz 

Nilsson så hjälper hon 

dig! 

Vet du inte till vilken arkiv-

instans du ska vända dig till 

för att t ex lämna in ditt eller 

din förenings arkiv?  

Då är du välkommen att 

kontakta länsarkivarien 

så guidar hon dig till rätt 

instans!  

Foto: länsarkivarien i Folkrörelse-

arkivet för mellersta Kalmar läns 

arkivlokal 2012. Fotograf: Johan 

Teiffel 

Kalmar läns Arkivförbund (KLAF) är en samarbetsorganisat-

ion för arkiv och arkivhantering i Kalmar län.  

 

KLAF tillhandahåller arkivkompetens och är en resurs för ar-

kivinstitutioner och föreningar i länet.  

 

KLAF är en konsulterande och rådgivande instans för lokala 

och regionala förenings– och folkrörelsearkiv, kommunarkiv 

samt även andra föreningar i frågor som rör ordnande, förteck-

nande, bevarande och vård av arkiv.  

 

KLAF:s länsarkivarie är regional samordnare för Arkivens dag 

i Kalmar län. 

  

KLAF tar inte emot arkivmaterial utan hänvisar till närmaste 

arkivinstitution i länet.  

Vi finns 

på 

Facebook 

- med tanke på arkiven! 

Box 705 

572 OSKARSHAMN 

Telefon: 0491-880 32 

klaf@oskarshamn.se 

K a l ma r  l ä n s  
Ar k i v f ö rb u n d  


