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Åke Ring, Kalmar och 

Åke Andersson, Väster-

vik välkomna som nya 

revisorer. Vi hälsar 

också Per Nygren, 

Oskarshamn välkommen 

som ny ersättare i styrel-

sen. I övrigt blev det 

omval på ordförande och 

styrelse.  

Den 14 april 2021 så 

genomfördes årets års-

möte digitalt. Vi gästa-

des av Regionala ut-

vecklingsnämndens ord-

förande Karin Helmers-

son som också ledde års-

mötesförhandlingarna.  

Inför årsmötet så hade 

Tore Isaksson avböjt 

omval som ersättare och 

våra bägge revisorer 

Gert Järkelid och Jan 

Bengtsson hade också 

avböjt omval. Vi tackar 

er alla tre för det jobb 

och engagemang som ni 

lagt ner genom åren. 

Samtidigt så hälsar vi 

Kalmar läns Arkivförbunds årsmöte 

2021 

Med önskan om en skön 

vår kommer här en häls-

ning från Kalmar läns 

Arkivförbund (KLAF)! 

 

Jag som skriver detta 

nyhetsbrev heter Mag-

nus Larsson och jag är 

sedan november 2020 

anställd som projektle-

dare för projektet –

Utveckling av enskilda 

arkiv i Kalmar län. Se-

dan januari så vikarierar 

jag också till viss del för 

länsarkivarien som är 

sjukskriven. Jag sköter 

just nu det rent admi-

nistrativa för förbundet.  

 

Det är ändå en del på 

gång i förbundet trots 

den lite ansträngda per-

sonalsituationen.  

Projektet - Utveckling av 

enskilda arkiv i Kalmar 

län har startat upp, mer 

om detta i separat arti-

kel på sidan 2.  

Arbetet med att ta fram 

en projektplan för att 

skapa en länsarkivdepå 

fortsätter. Vi har nyligen 

skickat ut en enkät som  

till er via mail, gå gärna 

in och svara på den, era 

svar kommer att vara 

till stor hjälp för oss i det 

fortsatta arbetet. Hittar 

ni inte mailet så hör ni 

av er till Magnus så får 

ni ett nytt mail. Ni får 

också väldigt gärna 

skicka det vidare till 

andra föreningar eller 

organisationer som ni 

tror skulle vara intresse-

rade.  

Styrelsen har också be-

slutat att genomföra en 

utbildningsinsats för nya 

arkiv, mer om detta på 

sidan 3.  

Vi vill också slå ett slag 

för vår Facebook-sida, vi 

försöker sprida informat-

ion via den om aktivite-

ter och kommande ut-

bildningar, så in och 

gilla oss! 

 

Med detta så hoppas jag 

att ni får en härlig vår 

och en riktigt skön som-

mar där förhoppningsvis 

livet kan återgå till det 

lite mer normala. Jag 

hoppas också att vi 

framåt hösten kan ses 

fysiskt på någon av våra 

aktiviteter.   

 

/Magnus Larsson 

Nyhetsbrev  

Kalmar läns Arkivförbund 

Tillfällig kontakt 

Under tiden som länsarki-

varien är sjukskriven så 

kommer du lättast i kon-

takt med oss genom att ta 

kontakt med Magnus Lars-

son.  

Magnus Larsson 

magnus.larsson 

@oskarshamn.se 

 

070-677 76 64 

Ka l m ar  l äns  
Ar k i v f ö r bund  

11 maj 2021 

Årgång: 2021:1 



Efter årsmötet så ser KLF:s styrelse ut som följer: 

Ordförande: Lis Lyrbo 

Vice Ordförande: Christer Bergqvist 

Ledamöter: Ingemar Söderlund, Fredrik Persson och Thor-

björn Svahn. 

Ersättare: Therese Andersson, Jan Henriksson, Monica Kling-

berg och Per Nygren.  

 

Har ni frågor eller funderingar kring KLAF:s verksamhet, tveka 

inte att höra av er!  

KLAF:s styrelse 2021 

Temat för årets arkivens dag är 

”Röster i arkiven”.  

Den 12 september 1921 så skedde det 

första valet med allmän och lika röst-

rätt för både män och kvinnor. En stor 

seger för demokratin som är värd att 

fira! Men demokratin är inte självklar 

och vi måste hela tiden värna demo-

kratin och påminna oss om att den 

kan försvinna eller inskränkas. Om 

den långa kampen för rösträtt, om de 

som banade väg, om stora och små 

beslut och om arkiven som ett sätt att 

få insyn i den demokratiska processen 

handlar årets arkivens dag.  

 

Temat kan också ha flera andra bety-

delser. Det handlar också om berättel-

serna, de som var där när något 

hände, de som deltog eller stod bred-

vid, de som levt ett långt liv eller de 

som försvann för fort. Deras berättel-

ser finns i arkiven och vill gärna bli 

hörda. Berättelserna finns där om vi 

bara vill lyssna.  

 

Arkivens dag är den 13 november och 

i juni så kommer en inbjudan om del-

tagande att skickas ut till er.   

 

Vill ni veta mer om arkivens dag, be-

sök gärna deras hemsida! 

www.arkivensdag.nu 

Röster i arkiven -  

Arkivens dag 2021 

Projektet är nu igång! 

Vi har genomfört ett par digitala 

informationsträffar som var mycket 

välbesökta med bra diskussion och 

dialog som vi kommer att ha nytta av 

framöver.  

 

Den pågående pandemin har dock 

ställt till det lite då vi är tvingade att 

arbeta helt digitalt men förhopp-

ningsvis så kan vi snart träffas fy-

siskt igen. Detta har dock gjort att vi 

har fått kasta om en del i tidsplanen 

och vi kan inte idag sätta en exakt 

tidsplan på grund av osäkerheten 

med pandemin. Men håll utkik fram-

över, så fort som möjligt så kommer 

vi att sätta tidsplanen när pandemin 

släpper sitt grepp om oss.  

 

Projektets fokus är att engagera och 

entusiasmera arkivpersonal  för ut-

vecklingsarbete, att öka förståelsen 

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. 

 

Den första utbildningen som vi nu 

kör igång med är en marknadsfö-

ringsutbildning som startar 27/5, det 

har gått ut en inbjudan om detta via 

mail. Det kommer att vara en riktigt 

bra utbildning som ni kommer att ha 

stor nytta av i ert framtida utveckl-

ingsarbete. Sista dag för anmälan är 

den 22/5.  

Anmäl er om ni inte redan gjort det! 

Utbildningsområden som kommer 

erbjudas längre fram är: 

- Filmprojekt 

- Strategisk planering för arkiv 

- Tillgänglighet 

- Digitalisering 

- Förändringsarbete 

- Det ideala arkivet 

Som ni ser så är det mycket intres-

santa utbildningar som kommer att 

genomföras under de kommande 

åren då projektet är flerårigt. Pro-

jektet är möjligt att genomföra tack 

vara att vi har fått bidrag från Reg-

ion Kalmar län.  

 

Hoppas att vi ses på dessa utbild-

ningar framöver!  

Projekt - Utveckling av enskilda 

arkiv i Kalmar län 

Nyhetsbrev  Sida 2 



KLAF:s styrelse har fattat beslut om 

ett utbildningsupplägg för nya arkiv. 

Detta har vi gjort efter att ha fått in 

önskemål från flera föreningar som 

ligger i startgroparna för att starta 

upp arkiv.  

 

Utbildningen kommer att genomföras 

i samarbete med Kalmar läns hem-

bygdsförbund.  

 

Till en början i alla fall så kommer 

utbildningen att vara digital med en 

träff innan sommaren och sedan en 

träff efter sommaren, förhoppningsvis 

fysisk. Vi kommer utgå från den serie 

filmer som Sveriges hembygdsförbund 

tagit fram och som går under namnet 

”Ta hand om arkiven”.  

Vid träffen i höst så tänker vi att vi 

går in på mer praktiskt hur man ska 

tänka och jobba med arkiven, det har 

kommit in önskemål om en genom-

gång i hur vi ska hantera bilder i våra 

arkiv. Till den fysiska träffen så tän-

ker vi att vi bjuder in Yvonne Berg-

man, Arkivcentrum i Örebro. 

 

Som ett komplement till detta så job-

bar vi också med att skapa en fadder-

grupp som kan vara till stöd och hjälp 

för de nya arkiven. Är du intresserad 

av att vara med i faddergruppen så 

hör gärna av dig till Magnus Larsson.  

 

Inbjudan till den första utbildnings-

träffen kommer inom kort! 

 

Sociala medier kan vara ett mycket 

bra verktyg för att synliggöra er verk-

samhet. Det är förhållandevis enkelt 

att sprida information och att visa att 

ni finns! 

Att skapa en så kallad ”Fan page” på 

Facebook är enkelt och därifrån så 

kan ni nå ut till väldigt många männi-

skor. Det är ett verktyg för att snabbt 

nå ut med information till era med-

lemmar och till övriga om vad som 

händer i just er verksamhet. Facebook 

är idag ett allt viktigare verktyg för 

föreningar att synas. Ni kan också för 

en väldigt liten peng annonsera om 

era aktiviteter och får en väldigt stor 

spridning.  

Behöver ni hjälp med att skapa en 

facebook sida eller bara vill ha lite 

tips och råd, hör av er till Magnus 

Larsson så hjälper han er.  

 

Jag heter Magnus Larsson och är se-

dan november som projektledare på 

20%, ett arbete som jag ser väldigt 

mycket fram emot att göra tillsam-

mans med er! 

 

Jag är 38 år och är född och uppvuxen 

i Kristdala i Oskarshamns kommun, 

idag bor jag i Oskarshamn. Under de 

senaste åren så har jag främst arbetat 

politiskt där jag har haft olika förtro-

endeuppdrag i Oskarshamns kommun 

och även arbetat som politisk sekrete-

rare på Region Kalmar. Jag är idag 

ledamot av kommunfullmäktige i 

Oskarshamns kommun samt 2:e vice 

ordförande i Bildningsnämnden.  

 

Jag har tidigare också jobbat som 

projektledare för Oskarshamns kom-

mun med ett ungdomsprojekt som 

syftade till att öka ungas demokra-

tiska inflytande i kommunens vänort i 

Sydafrika.  

 

Tveka inte att höra av er om ni har 

några frågor eller funderingar! 

Utbildning för nya arkiv 

Finns ni på social medier? 

Presentation av projektledare Magnus Larsson!  

Sida 3 Årgång: 2021:1 



 

 

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  


