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Tidi 18.00 20.30

Lokal: Bio abelli, västerbottens museum

Närvarande:
Stvrelsen
Ordinarie ledamöter
Bjö rn Högberg
Lars-Olov Sjöström
lvar Söderlind

Curt Wallmark
Petervigren

suppleanter
Blörn Ericsson

Kurt Olovsson
lan-OlofSchöldströrn

Revisorer
Mats Lundström

Adiunqerad ledamot
Ola Wennstedt

Valberedninsen
g.m. Ola Wennstedt

Personalrepresentant
Susanne Odell (Unionen)

Medlemsorqanisationer
28 ombud från 26 medlemsorganisationer enligt bila8d förteckning

Årsmötet inleddes rned att Fredrik Elgh, professor och överlåkare, berättade utifrån ett arkivperspektiv om

utgivningen av 1700 talsmanuskriptet Pehrstenberys levernesbeskrivnlng Manuskriptet, som omfattar

närmare 5 OO0 sidor handskriven lext, är en självbiografi där vardagslivet i urneå på sent 1700 och tidigt
1800-ta1 ingående beskrivs. Den renskrivna texten 8es ut i fyra band om ca 500 sidor/band. Sista delen

Iommer i september 2016

§1Öppnande
styrelsens ordförande Björn Högberg hälsade ombud, förtroendevalda och övri8a deltagare välkomna till
Folkrörelsearkivets årsmöte och förklarade mötet öppnat.

§2 Upprop ev ombud
En närvarolista över de anmälda ombuden och övriga närvarande sändes runt.

§3 Godkännånde av kallelse
En skriftlig kallelse ti I årsmötet gick ut 2016-02_17 till mediemsor8anisationerna och uppfyllde därmed

stadgarnas krav på utlysning av årsmötet 30 dagar iförvä9.
Årsmötet beslutade godkänna kallelsen.
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§4 Fastställande av föredragningslista
Ett med kallelsen utsänt förslag till dagordning godkändes som underlag för kvällens förhandlingar.

§5 Vål av mötesfunktionärer
Efter förslag från valberedningen valdes följande mötesfunktionärer:

a. Ordförande: Bo Nilsson, Västerbottens läns hembygdsförbund
b. Sekreterare: Ola Wennstedt, Folkrörelsearkivet i Västerbotten
c. Protokollslusterare tillika rösträknare: Marianne Bäckström, Umeå Blåbandsförening, och Marie
Louise Nilsson, ABF Umeåregionen.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013
Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2015-01 01 till 201S 12 31 föredrogs av arkivchef och
kassör.

Därvid kunde bland mycket annat noteras att:
. Folkrörelsearkivet arrangerade Foikrörelsernas arkivförbunds och Näringslivsarkivens förenings

årsståinma och konferens i Umeå 20-21 maj 2015.
. faktureringen av förvaringsavgifter initierades under året och att totalt 1 240 fakturor skickades ut.
. digitaliseringen av Umeå flottningsförenings samling av ca 6 8OO bilder fortgår planenligt_
. den pedagogiska verksamheten mot skolan fortsätter att utvecklas. I Skellefteå har under året

erbludits fem olika prograrn för årskurs 3 upp till gymnasiet. Totalt har Skellefteåarkivets
programverksamhet motsvarat ca. 60 lektionstimmar i skolor i Skellefteå.

. Folkrörelsearkivets utåtriktade verksamhet och arrangemang har under året varit många och drygt
I000 personer, både barn och vuxna, har därigenom kommit i kontakt med Folkrörelsearkivet.

Verksamheten haft en ekonomisk omsättning på 4 832 745 kr med ett överskott på 253 871 kr. överskottet
är en konsekvens av att utgifter generellt varit lägre ån budgeierat, och intäkter högre.

På utgiftssidan kan konstateras att de större posterna, lönekostnad, blev 87 O0O kr lägre än väntat på grund
av tlänstledigheter, semesteruttag och pensionsavgångar, hyror hölls nere med 23 OOO kr och inventarier
med 53 000 kr.

På intäktssidan framgår ått driftsanslagen legat på förväntad nivå medan intäkterna för lönebidrag kommit
att öka rned 79 000 kr. Arkivets aktietillgångar som är bokfört tili anskaffningsvärdet 487 019 kronor hade
vid 2015 års utgång ett marknadsvärde på ca. 1,5 miljoner kronor och gav en utdelning på 87 O5O kr.
lntäkterna för medlemsavgifter och förvaringsavgifter nådde en betydligt högre nivå än förväntat, med ett
överskott på 83 000 kr.

Vid sin genomgång konstaterade Lars-Olov Sjöström sammanfattningsvis att
. 2015 års ekonomiska resultat visar att personaL och styrelse har ett fast grepp om ekonomin och att

verksamheten bedrivs inom budgetramarna
. likviditeten är god och ger möjlighet till ekonomiska omställningar med god framförhållning.
. möj igheterna till kompletterande finansiering, t.ex. genom projekt, finns, men innebär sarntidigt

ökade arb-"tsinsaiser
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. anrbitionen att vidareutveckla det utåtriktade arbetet har varil framgångsrik och gett
Folkrörelsearkivet mycket positiv uppmärksamhet under de senaste åren. Om denna positiva

utveckling ska kunna fortgå krävs också en polit,sk uppbackning från anslagsgivarna och ett aktivt
stöd frå n medlemsföreningarna.

Vid den ekonomiska genomgången föreslogs till sist att årets resultat ska tillföras det balanserade
resultatet.

Årsmötet beslutade godkänna den föredragna verksamhetsberättelsen och dess bokslut för år 2015.

§7 Revisionsberättelse för 2015
Revisor N4ats Lundström föredrog revisorernas berättelse för 2015.
Årsmötet be:lg!4lC godkänna revisionsberättelsen.

§8 Ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas förslag bg:l]It41g årsmötet bevilja styrelsen ansva.sfrihet för verksamhetsåret
2015.

§9 Motioner
lnga motioner hade inkommit till årsmötet inom föreskriven tid.

§10 Medlems- och depositionsavgifter för 2016

Följande avgiftsförslag lades f.am för årsmötet:

MedlemsavBift
Förening/distriktsorganisation med mindre än 1000 medlemmar 350 kr/år
Förening/distriktsorganisation med mer än 1000 medlemmar 70Okt/åt

Förvaringsavgift
Sarntlipt deponerat rnaterial debiteras
För medlemmar 150 kr/påbörjad hm och år

cke medlemrnar 300 kr/påböriad hm och år

För medlemmar ingår första hyllmetern.

Medlems och deposltionsavgifterna är oförändrade sedan årsmötet 2014.

Årsmötet bC:!le!g om att fastställa medlems och förvaringsavgifter enligt framlagt förslag.

§11 Arvoden, reseersättningar och traktamenten
Fö jande förslag på arvoden, reseersättningar och traktamenten för verksamheisåret 2016 1ådes fram för
årsmötet:

Arvoden:
Sammanträdesarvode: 150 kr samt ersättning för förlorad inkomst
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Förtroendevalda Enl. Skatteverket SKV 315-6 utgåva 7 Enl. Skatteverket SKV 315-6 utgåva 7
Anställda Enl. Skatteverket SKV 315-6 utgåva 7 Enl. Skatteverket SKV 315,6 utgåva 7

Ersättningarna är oförändrade sedan 2014.

ÅrsmÖtet !g:lu4lg om att fastställa beloppen för arvoden, reseersättningar och traktamenten utifrån
framlagt förslag.

§12 Verksamheten och budget för 2016
Arkivchefen redogjorde kortfattat för verksamhetsplan och budget för 2016.

Årsmötet beslutade godkänna verksamhet och budget f6r 2016.

§13 Val av styrelse
Efter förslag från valberedningen beslutade årsmötet välja följande ordinarie iedamöter med personliga
suppleanter i Folkrörelsearkivets styrelse, med en mandatperiod på 2 å t ,2A16 Of-O7- 2017-12 31).

Ordinarie ledamot Suooleant
Lars Olov Sjöströrn (kassör) (omval) LJlla Löfgren (omva )
frikyrkorörelsen Moderaterna

Ordförandearvodei 1000 kr
Kassörsarvode: 1000 kr
Revisorsarvodei 350 kr

Reseersättningar och träktamenten:
Reseersättninqar

KjellThelberg (omval)

Nykterhetsrörelsen

Curt wal mark (ornval)

bildningsorganisationerna

Vakant
fackliga tjänstemannarörelsen

Christina Hedström (nyval)

bildningsorganisationerna

Valav revisorer
Efter förslag från valberedningen beslutåde årsmötet utse följande revisorer med personliga sLrppleanter,
rned en mandattid på 1 år (2016-01- 2016 12 31).

Ordinarie revisor Revisorssuppleant
Solveig Grubbström (omval) Emil Hansson (omval)
arbetarrörelsen nvkterhetsrörels-an

Mats Lundströrn (omva )

nykterhetsrörelsen
Karl Evert Eriksson (omval)

bildningsorganisationerna
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§14 Val av valberedning
Årsmötet beslutade att omvälja sittande valberedning med en mandattid på 1 år (2016-01- 2016 12 31).

Ari Leinonen (omval) sammankallande
nykterhetsrörelsen

Niclas Bromark (omval)

idrottsrörelsen

Dan Sjösten (onrval)

arbetarrörelsen

§18 övriga frågor
lnga övriga frågor var anmälda.

Eftersom dagens årsmöte vär det sista som Folkrörelsearkivets Monica Nygren Stdns de tog i innan hon
avgår med pension iseptember 2016, avtackade styrelsen och årsmötet henne med en bukett blommor,
genom lvår Söderlind och Lars-Olov Sjöström. Ett mer formellt avtackande kommer att äga rum senare
under året.

§ 19 Avslutning
Mötesordföranden tackade för förtroendet att leda årsmötesförhandlingarna samt tackade
årsmötesdeltagarna för visat intresse. Därefter förklarades årsmötet avslutat-

Umeå den 23l3 2016

Bo Nilsson
Möiesordförande

Justeras:

Ola Wennstedt
Mötessekreterare

Marianne Båckstrdm Marie-Louise Nilsson


