
 
 

 
 
 
 
 

Folkrörelsearkivet 
i Västerbotten  
Verksamhetsberättelse 2017  



 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsbild: Kärlekshistorien mellan Maja Beskow och Anna Åfeldt åren 1900-1905. Maja Beskows arkiv, Folkrörelsearkivet 
i Västerbotten. Foto: Västerbottens museum. 
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Verksamhetsberättelse för år 2017 
 
Verksamhetsberättelsen är en redovisning av verksamheten vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten 
(FAV) under 2017, och baseras på de föresatser som redovisas i Verksamhetsplan för år 2017–2019. 
Verksamhetsberättelsen är indelad i samma fyra kategorier som verksamhetsplanen: 
Verksamhetsstöd, Insamling, dokumentation och bevarande, Kunskapsspridning samt Samverkan för 
ökad kunskap, där Övergripande mål och Mål för perioden redovisas för varje kategori.  
 
De aktiviteter som beskrivs i planen har följts upp och stämts av vid halvårsskiftet 2017.  
 
Först presenteras i verksamhetsberättelsen den ideella föreningen Folkrörelsearkivet i Västerbottens 
organisation, därefter dess verksamhet under 2017 och slutligen redovisas föreningens ekonomi. I 
bilagor återges under 2017 leveranser under verksamhetsåret (bilaga 1) samt förteckning över 
föreningens medlemsorganisationer vid utgång av verksamhetsåret (bilaga 2). 
 

--- 
 
Arkivets vision 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten ska vara en självklar källa till den Västerbottniska folkrörelse- och 
föreningshistorien och till länets kulturarv. 
 
Arkivets mål 
Att följa, bevaka och dokumentera utvecklingen i civilsamhället, att vårda och bevara kulturarvet 
samt att bidra till ökad kunskapsuppbyggnad genom samverkan och utåtriktad pedagogisk 
verksamhet. 
 
Arkivets uppgift 
Utdrag ur § 1, Stadgar för Folkrörelsearkivet i Västerbotten: 
Arkivets uppgift är att samla, bevara och för forskning tillhandahålla samt tillgängliggöra skrivna 
handlingar, trycksaker, bilder och föremål från i första hand verksamma eller tidigare verksamma 
folkrörelseorganisationer inom Västerbottens län. 
 
Utvecklingsområden 2017-2019, ur Region Västerbottens Kulturplan 2016–2019 

 "...utveckla det arkivpedagogiska arbetet med särskild inriktning på barn och unga och med 
ett mångfaldsperspektiv", s. 39 

 "fortsätta att utveckla nyskapande former för samverkan mellan arkiven i regionen, med 
tillgänglighetsfrågor, jämställdhet och mångfald i fokus. Frågan om samverkan kring lokaler 
kommer att fortsatt behandlas", s. 40 

 "fortsatt digitalisering av arkivens samlingar", s. 40 

 "tillgängliggöra och säkra det fortsatta bevarandet av ISOF:s samlingar i norra Sverige i 
samverkan med Norrbottens län", s. 41 

 
 

Föreningen Folkrörelsearkivet i Västerbottens organisation 
 
Medlemsorganisationer 
Folkrörelsearkivets årsmöte hölls den 23 mars 2017 i Bio Abelli, Västerbottens museum. De vid 
ingången av året 250 medlemsorganisationerna representerades av 24 ombud från 23 av 
organisationerna. Medlemmarna återspeglar en bred representation av det Västerbottniska 
föreningslivet – se förteckning över medlemmar vid utgången av 2017 i bilaga 2, sid. 40–42. 
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Styrelse, arbetsutskott, revisorer och valberedning 
 
Styrelse 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2017 bestått av följande ordinarie ledamöter och suppleanter. 
Valperioden för ledamöter utsedda av årsmötet, från 2017-01-01, anges inom parentes. 
 
   Ordinarie ledamot   Suppleant      
Ordförande  Björn Högberg (2 år)  Kurt Olovsson (2 år) 
   arbetarerörelsen   arbetarerörelsen 
 
Vice ordförande Ivar Söderlind (2 år)  Björn Ericsson (2 år) 
   idrottsrörelsen   hembygdsrörelsen 
 
Kassör  Lars-Olov Sjöström (1 år)  Ulla Löfgren (1 år) 
   frikyrkorörelsen   moderaterna 
 
Ledamöter  Kjell Thelberg (1år)   Olof Karlsson (1 år)1 
   nykterhetsrörelsen  fackliga tjänstemannarörelsen 
 
   Curt Wallmark (1 år)  Christina Hedström (1 år) 
   bildningsorganisationerna bildningsorganisationerna 
 
   Peter Vigren (2 år)   Rolf Hedquist (2 år) 
   arbetarerörelsen   idrottsrörelsen 
 
 
Utsedda av kom- Rune Nyström (S)   Ann-Christin Falkman (C) 
muner och lands- Skellefteå kommun  Skellefteå kommun 
ting 
   Eva Andersson (S)   Monica Wahlström (L) 
   Region Västerbotten   Region Västerbotten 
 
   Bernt Lundström (S)  Jan-Olof Schöldström (L) 
   Umeå kommun   Umeå kommun 
 
 
Personal-  Susanne Odell   Marika Eserstam Kjellsson  
representanter (Unionen)    (Akademikerförbundet) 
 
 
Sekreterare/adj. Ola Wennstedt 
   Arkivchef 
 
Styrelsen har under året sammanträtt vid fyra tillfällen. Sammanträdesdatum har varit  
2017-02-10, 2017-03-23 (konstituerande), 2017-06-09 och 2017-10-26, det senaste tillfället på 
Nordanå i Skellefteå. 
 
  

                                                           
1
 Vakant sedan hösten 2017 då Olof Karlsson övergick i egen verksamhet. 
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Arbetsutskott 
Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter med en suppleant samt 
adjungerad sekreterare. Arbetsutskottet har under verksamhetsåret haft följande sammansättning 
 
   Ordinarie ledamot    Suppleant     
Ordförande  Björn Högberg    Peter Vigren 
Vice ordförande Ivar Söderlind 
Kassör  Lars-Olov Sjöström  
Adj. sekreterare. Ola Wennstedt 
 
Arbetsutskottet har under verksamhetsåret sammanträtt vid tre tillfällen. Sammanträdesdatum har 
varit 2016-01-23, 2016-05-29, 2016-10-17. 
 
Revisorer 
Revisorerna har under året varit följande: 
 
   Ordinarie ledamot    Suppleant     
   Solveig Grubbström   Emil Hansson 
   arbetarerörelsen    nykterhetsrörelsen 
 
   Mats Lundström    Karl-Evert Eriksson 
   nykterhetsrörelsen   bildningsorganisationerna 
   --- 
   Christer Fessé (M)    Vakant 
   Region Västerbotten   Region Västerbotten 
 
Revisorerna har granskat, halvårsbokslutet för 2017 den 15/9 och årsbokslutet den 23/2 2018. 
 
Valberedning 
Årsmötet har som förberedande organ till årsmötet 2017 utsett en valberedning med följande 
sammansättning: 
 
Ari Leinonen (sammankallande)  Niclas Bromark   Dan Sjösten 
nykterhetsrörelsen   idrottsrörelsen  arbetarerörelsen 
 
Personal 
Namn     Befattning, stationeringsort Anställning    
Viktor Borg    praktikant, Umeå   2017-06-01 – 2017-10-20 
Lars Dyverfeldt   arkivassistent, Umeå  tillsvidareanställning 
Carina Engström   bokbindare, Skellefteå  tillsvidareanställning 
Marika Eserstam Kjellsson arkivföreståndare, Skellefteå tillsvidareanställning 
Sofie Hedman   vik. arkivförest. Skellefteå 2017-01-01 – 2017-03-17 
Karin Holmgren   förste arkivarie, Umeå  tillsvidareanställning 
Lasse Koski Anjou   praktikant, Umeå   2017-10-02 – 2017-11-31 
Simon Mellergård   praktikant, Skellefteå  2017-01-01 – 2017-02-24 
Susanne Odell   arkivarie, Umeå   tillsvidareanställning 
Angelica Sörlin Tegenfeldt praktikant, Umeå   2017-04-10 – 2017-05-26 
Ola Wennstedt   arkivchef, Umeå   tillsvidareanställning 
Elisabeth Wiklund   arkivassistent, Skellefteå  tillsvidareanställning 
Greger Wiklund   bokbindare, Skellefteå  tillsvidareanställning 
Erika Åström   arkivassistent, Umeå  2017-01-01–2017-12-31 
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  Organisationsplan för Folkrörelsearkivet i Västerbotten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folkrörelsearkivet i Västerbottens verksamhet under 2017 
 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten (FAV) är Sveriges största folkrörelse- och föreningsarkiv både vad 
gäller antal arkivbildare och mängden arkivmaterial. Samlingarna består av handlingar från 1494 
(Håknäsbrevet) och 1500 (Lögdebrevet) fram till idag, från pergament till digital fil med ett innehåll 
som spänner över ett vitt samhällsområde. Här finns handlingar från de stora folkrörelserna, från 
både mindre och större föreningar, från länets byar samt släkt- och personarkiv. Sammanlagt 
förvaras arkiv från 9 153 arkivbildare på FAV, under arkivmässiga förhållanden, tillgängliga för 
forskare och allmänhet. Arkivet i Skellefteå ansvarar för material från Norsjö, Malå och Skellefteå 
kommuner och arkivet i Umeå ansvarar för material från övriga kommuner i länet.  
 
Folkrörelsearkivets medarbetare bedriver även en mångsidig utåtriktad publik verksamhet. Som 
underbyggnad för arkivarbetet och den utåtriktad verksamhet är organisationen beroende av en väl 
utvecklad och fungerande stödfunktion. 
 
 

  

Årsmöte 

Arbetsutskott Styrelse 
 

Arkivchef, kansli,  
administration 

Umeå 

Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten,  
Nordanå, Skellefteå 

Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten, 
Gammlia, Umeå  

Bokbinderi 
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VERKSAMHETSSTÖD 
 
Övergripande mål för verksamheten 
1. Att åstadkomma och upprätthålla en väl fungerande organisation, personalsituation och 
arbetsmiljö. 
2. Att hålla balans i räkenskaperna och hålla en god likviditet. 
3. Att verksamheten har de lokalresurser som krävs, såväl kvantitativt som kvalitativt. 
 
Mål under perioden: 
Organisation 

 Arbeta för ökad kontakt och utbyte mellan FAV:s verksamheter i Umeå och Skellefteå; löpande 
genomföra arbetsplatsträffar på avdelningarna med insamling, bevarande, tillgänglighet och 
arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial, i fokus. (1) 

 Arbeta för en fungerande personalorganisation med den kompetens verksamheten kräver, samt 
erbjuda medarbetare kompetenshöjande insatser. (1) 

 Bibehålla och utveckla verksamheten vid bokbinderiet. (1) 
 
Ekonomi och administration 

 Verka för ökade resurser för att vidareutveckla verksamheten, såväl via ordinarie anslagsgivare som 
externa. (2) 

 Utveckla och etablera den administrativa funktionen. (2) 

 Att utveckla och förfina metod för administrering av arkivavgifter. (2) 
 
Lokaler 

 Att löpande anpassa, och följa upp behovet av, arkivlokaler vid avdelningarna i Umeå och Skellefteå. 
(3) 

 Fortsätta diskussionerna om samverkan kring lokaler. (3) 
 
 
VERKSAMHETSSTÖD – KVALITATIV REDOVISNING 
 
Organisation 
Folkrörelsearkivets avdelningar ligger på två skilda order och att upprätthålla kontakten mellan 
avdelningarna är viktigt för arkivets organisation. Arkivchefen har därför under året besökt 
avdelningen i Skellefteå en gång per månad. Den 23/5 hölls ett möte via Skype om gåvor och 
gåvopolicy. Gemensam arbetsplatsträff (APT) över Skype har hållits vid ett tillfälle, den 21/11, och 
arkivföreståndaren i Skellefteå har besökt avdelningen i Umeå vid ett par tillfällen under året.  
 
Kontaktskapande insatser (1)  
Årets för avdelningarna gemensamma personaldag genomfördes den 21/6 då samtliga medarbetare 
träffades på Stenfors gård i Ånäset, där förmiddagskaffe intogs. Ett späckat program genomfördes 
under ledning av Lennart Ekman från Nysätra hembygdsförening, med studiebesök på 
hembygdsområdet Galgbacken, Tingshuset, Roseniusgården, kyrkan och Ostens lager. Efter lunch på 
Stenfors gård erbjöds tillfälle att promenera till å-motet där Kålabodaån och Flarkån möts och se 
platsen där Stenfors finbladiga sågverk inrättades 1798, samt besöka Stenfors gårds stora 
loppmarknad. Eftermiddagskaffe intogs i restaurangen på Lufta Camping, varefter resenärerna styrde 
kosan hemåt. 
 
Den 26/9 höll FAV en gemensam planeringsdag under en heldag i Lövånger Kyrkstad. 
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FAV:s styrelse hölls sitt höstmöte, den 26/10, på Nordanå i Skellefteå och övriga möten på Gammlia, 
Umeå. 
 
Inför årets lönerevision genomfördes lönesamtal med medarbetarna i Skellefteå den 14/6 och i 
Umeå den 20/6. Medarbetarsamtal har hållits, i Skellefteå den 12/10 och i Umeå den 11/10 och 
20/10. 
 
Arbetsmiljö (1)  
Arbetsmiljörond har under hösten genomförts vid Folkrörelsearkivets två avdelningar, i Skellefteå 
den 12/10 och i Umeå den 6/10, med genomgång och uppföljning av protokoll från föregående års 
arbetsmiljörond. 
 
Kompetenshöjande insatser (1) 
Medarbetarna har löpande möjlighet att delta i kompetenshöjande konferenser, kurser och 
seminarier när tillfälle bjuds. Särskilt har efterfrågats utbildning i presentationsteknik och muntlig 
framställning. I Forskarrum Nordanå pågår släktforskningsverksamhet och därför planeras 
deltagande i en kurs i släktforskning som arrangeras av Skelleftebygdens lokalhistoriska förening. 
 
Bokbinderiet (1) 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten är ensamt i landet som folkrörelse- och föreningsarkiv om att ha ett 
bokbinderi inom den egna organisationen, något som annars bara Riksarkivet kan stoltsera med. 
FAV:s bokbinderi i Skellefteå är därigenom en ovärderlig tillgång för säkerställandet av 
förutsättningarna för långsiktigt bevarande av arkivmaterial, men också en källa till intäkter.  
 
Bokbinderiet har också varit en resurs i det arkivpedagogiska arbetet där det bl.a. har bidragit med 
råmaterial i olika former, för kreativt skapande. Bokbinderiet gör en stor bevarandeinsats för FAV:s 
eget material, ett arbete som om en utomstående entreprenör anlitas hade kostat stora summor. 
 
Verksamheten vid bokbinderiet har fortlöpt i hög takt och med ett mycket gott resultat. Intäkterna 
från bokbinderiet uppgick till 172 % av vad som budgeterats för året. Bokbinderiet har vidare haft en 
praktikant vid några tillfällen under hösten, och undersökning av möjligheterna att rekrytera nya 
medarbetare, på såväl bokbinderiet som på arkivet, har påbörjats. 
 
Ekonomi och administration 
Ökade resurser (2) 
Region Västerbotten har tilldelat FAV ett extra bidrag om 20 000 kr ur förstärkningsmedel till 
kulturell infrastruktur, "för fortsatt utveckling av nyskapande former för samverkan mellan arkiven i 
regionen". Folkrörelsearkivet har under hösten gjort upp planer på att göra studiebesök vid 
institutioner som genom organisationsförändringar och sammanslagningar utvecklat sin verksamhet 
till nya former, t.ex. Smålands museum, Blekingearkivet och Arkivcentrum Arboga.  
 
Administrativa funktionen (2) 
Monica Nygren Stens, som varit anställd vid FAV i 39 år, och som ansvarat för FAV:s administration, 
avgick med ålderspension hösten 2016. Arbetsuppgiften har under 2017 övertagits av Susanne Odell, 
som från halvårsskiftet har det fulla operativa ansvaret. Ett "nytt företag" har skapats i 
bokföringsprogrammet Visma, baserat på en ny, reviderad kontoplan. Styrelsen beslutade vidare vid 
sitt möte den 26/10 att från den 1/1 2018 utöka omfattningen av Susannes anställning från 80 % till 
100 % för att hon ska kunna inrymma den utökade arbetsuppgiften i sin tjänst. 
 
Arkivavgifter (2) 
År 2015 infördes avgifter för arkivering av handlingar på FAV. Baserat på erfarenheter från de två 
tidigare faktureringstillfällena har metoden kommit att förfinas och rationaliseras, bl.a. för utskick av 
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fakturor, som sker dels på papper och dels via e-post. Rutinerna för registrering och bokföring av 
inbetalade fakturor har inför årets utskick setts över, liksom rutinerna för utskick av 
betalningspåminnelser. 
 
 Faktureringen har även under det gångna året ombesörjts av kansliet och medarbetarna i Umeå och 
inför årets utskick gjordes återigen en genomgång av fakturerbara föreningar, vilken ledde till att 
färre fakturor kom att skickas ut under 2017 än under föregående år. 
 
Under 2016 konstaterades en kraftig ökning av antalet gåvor och donationer till FAV av tidigare 
deponerade arkiv. För att motverka att antalet donationer, och därmed herrelösa arkiv, ökar inom 
FAV upprättades en gåvopolicy för FAV, som begränsar möjligheterna att skänka deponerat material 
till FAV. Styrelsen beslutade vid mötet den 9/6 2017 att gåvopolicyn ska gälla från detta datum. 
 
Lokaler 
Anpassning av arkivlokaler (3) 
Under löpande verksamhet, och särskilt vid arbetsmiljöronden, följs behov upp av förbättringar och 
anpassningar av lokalerna. Medarbetarnas tjänsterum har anpassats ergonomiskt och 
arbetsplatserna håller en god standard. Inredningen i arkivlokalerna börjar dock vara ålderstigen och 
i behov av upprustning och modernisering. Förvaringssystemet för fanor och standar bör bytas ut 
såväl i Skellefteå som i Umeå, och förvaringssystemen för presslägg är ytterst primitiva, både ur 
arbetsmiljö- och bevarandesynpunkt och bör därför rustas upp. 
  
Samverkan kring lokaler (3) 
Styrgruppen för Forskarrum Nordanå sammanträder vid minst ett tillfälle per år, där frågor om de 
gemensamma lokalerna behandlas. Under året har en omdisposition av receptionens placering 
genomförts samt utbyte av receptionsdisk.  
 
I Umeå har Folkrörelsearkivet diskuterat frågan om lokalbehov vid möten med Västerbottens 
museum, där samverkan om lokaler stått i fokus. 
 
Digitalisering 
Som ett inslag i verksamhetsstödet har en rad administrativa blanketter, som ledighetsansökan, 
sjukanmälan, ersättning för egna utlägg och reseersättning, skapats som ifyllningsbara pdf-filer, och 
därmed förenklat hanteringen. 
 
Databashanteraren FileMaker har utvecklats, justerats och förfinats under 2017, såväl för 
beståndsdatabasen som för faktureringsdatabasen. Utvecklingsarbetet pågår fortlöpande och 
funktionerna blir mer effektiva för vart år. 
 
 
VERKSAMHETSSTÖD – KVANTITATIV REDOVISNING 
 
Kontaktskapande insatser, personaldagar (1) 
Arbetsplatsträffar (APT) i Skellefteå med arkivchefen närvarande 19/1, 16/2, 16/3, 12/4, 11/5, 8/6, 
17/8, (29/9 möte med Arbetsförmedlingen), 21/10 (gemensam APT via Skype). 
 
Arbetsplatsträffar hålls i Umeå och Skellefteå varje måndag med genomgång av veckans aktiviteter 
och hur veckans arbete ska lägga upp samt med allmänna resonemang om verksamheten. 
Fokusmöten om speciella frågor har hållits vid ett par tillfällen vart halvår. 
 
2017-06-21  Gemensam personaldag i Ånäset. 
   Plats: Ånäset 
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2017-09-26   Gemensam planeringsdag. 
   Plats: Lövånger Kyrkstad 
 
2017-12-06  Julemys på Västerbottensteatern med föreställning, gröt och skinka för  
   medarbetarna i Skellefteå. 
 
2017-12-15  Julbord på Kvarken fisk i Rovögern för medarbetarna i Umeå. 
 
Kompetenshöjande insatser; kurser, konferenser och utbildning (1) 
2017-03-01 – Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA), årsmöte och seminarier. 
2017-03-02  Plats: Bohusläns Föreningsarkiv,  Deltagare: Ola Wennstedt 
   Uddevalla 
 
2017-03-04  Släppfest: Kvinnohus nu! (Dagbok från kvinnohusockupationen i Umeå 1983) av 
   Kerstin Nordlander. FAV har bidragit med material till boken. 
   Plats: Bokcafé Pilgatan   Deltagare: Karin Holmgren, Susanne Odell 
 
2017-04-06  Kurs: Berätta utifrån kulturarv.  Arrangör: Västerbottens museum 
   Plats: Skellefteå museum   Deltagare: Karin Holmgren,  
         Elisabeth Wiklund 
 
2017-05-02  Konferens: HBTQ och normkritisk kompetens. Arrangör: Region Västerbotten 
   Plats: Hotell Höga kusten   Deltagare: Karin Holmgren 
 
2017-05-05  Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA), årsmöte och seminarier. 
   Plats: Skype     Deltagare: Ola Wennstedt 
 
2017-05-16  Folkrörelsernas Arkivförbund, årsstämma. 
   Plats: Wisby Strand, Visby  Deltagare: Ola Wennstedt 
 
2017-05-16 –  Arkivveckan (AVEC), arrangerad av Svenska arkiv i samverkan för synlighet (SASS). 
2017-05-18  Lokala värdar, Riksarkivet – Landsarkivet i Visby och Regionarkivet Gotland. 
   Plats: Wisby Strand, Visby  Deltagare: Susanne Odell, Ola Wennstedt 
 
2017-05-17  Folkrörelsernas arkivförbund (FA), årsstämma. 
   Plats: Wisby Strand, Visby  Deltagare: Ola Wennstedt 
 
2017-05-17  Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA), möte. 
   Plats: Wisby Strand, Visby  Deltagare: Ola Wennstedt 
 
2017-06-12  Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA), årsmöte och seminarier. 
   Plats: Skype     Deltagare: Ola Wennstedt 
 
2017-08-28  Lunchsession om Dataskyddsförordningen, arrangerat av Canon Svenska AB. 
   Plats: Elite Hotel Mimer, Umeå  Deltagare: Ola Wennstedt 
 
2017-08-30  Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA), årsmöte och seminarier. 
   Plats: Skype     Deltagare: Ola Wennstedt 
 
2017-09-12  Möte för regionala kontaktpersoner inom den nationella gruppen för  
   Arkivens Dag. 
    Plats: Stadsarkivet, Stockholm   Deltagare: Susanne Odell 



 
11 

2017-09-13 – Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA), möte, Ola Wennstedt  
2017-09-14  deltog med ett föredrag om Digitalisering av kulturhistoriskt material vid Institutet 
   för språk och folkminnen. 
   Plats: Riksarkivet, Marieberg  Deltagare: Ola Wennstedt 
 
2017-10-02 – Nybyggarsymposium i Vilhelmina med temat Nybyggarliv – berättelser om en tid 
2017-10-03  och en bygd. 
   Plats: Hotell Wilhelmina, Vilhelmina Deltagare: Ola Wennstedt 
 
2017-10-13  Handskriftsseminarium, för universitetsbibliotekens handskriftschefer. Karin 
   Holmgren medverkade med ett föredrag om Maja Beskow. 
   Plats: Forskningsarkivet,    Deltagare: Karin Holmgren och  
   Umeå Universitet     Ola Wennstedt 
 
2017-10-13  Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA), möte. 
   Plats: Skype     Deltagare: Ola Wennstedt 
 
2017-11-15 – Folkrörelsernas Arkivförbunds och Näringslivsarkivens Förenings gemensamma 
2017-11-16  höstkonferens. 
   Plats: Smålands museum, Växjö  Deltagare: Ola Wennstedt 
 
2017-11-16  Konferensen 100 % kamp – Sveriges framtid, arrangerad av Projektet Heterogena 
   kulturarv, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Tekniska museet, Västarvet och 
   Västmanlands läns museum, genomförd med stöd av Statens kulturråd,  
   Riksantikvarieämbetet och Tekniska museet. 
   Plats: Tekniska museet, Stockholm Deltagare: Karin Holmgren, Susanne Odell 
 
2017-11-26  En konferens om källkritik, arrangerad av Metros Viralgranskaren. 
   Plats: Chinateatern, Stockholm  Deltagare: Marika Eserstam Kjellsson 
 
2017-11-27  Studiebesök på Hovrätten för Övre Norrland, arrangerat av Arkivnätverket. 
   Plats: Hovrätten för Övre Norrland,  Deltagare: Karin Holmgren, Susanne Odell 
   Umeå        
 
2017-12-05  Frukostmöte om tjänstepensionen, arrangerat av Alecta. 
   Plats: Elite Hotel Mimer, Umeå  Deltagare: Ola Wennstedt 
 
2017-12-05  International Committee for Collectings (ICOM)/ International Committee for 
2017-12-08  Collecting (COMCOL) annual conference. Arrangör: Västerbottens museum 
   Plats: Västerbottens museum.   Deltagare: Karin Holmgren och  
         Susanne Odell 
 
2017-12-06  Föreningen Sveriges Länsarkivarier (FSLA), årsmöte och seminarier. 
   Plats: Skype     Deltagare: Ola Wennstedt 
 
Bokbinderiet (1) 
Under året har vid bokbinderiet utförts 146 nybindningar (inkl. 40 kommunprotokoll), 32 lagningar av 
böcker och kartor, 28 enklare inbindningar samt 7 inplastningar. Vidare har under det gångna året 
tillverkats 26 lådor och 60 exemplar av Mitt Arkiv för barnverksamheten. Mögelsanering av material 
har genomförts under totalt 6 tim samt destruktion av utgallrat material genom strimling under 4 
tim. Den 2/4 hölls Öppet Hus på Bokbinderiet, som lockade 21 besökare. 
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Arkivavgifter (2) 
Fakturering av arkivavgifter  
FAV hade vid utgången av år 2017 totalt 9 153 arkivbildare i registret och av dessa är 276 
medlemmar i föreningen. Det är alltså endast en mindre andel av det totala antalet arkivbildare som 
är aktiva föreningar och därmed erlägger medlems- och arkivavgift. Totalt har 763 fakturor för 
medlems- och arkivavgifter skickats ut under 2017, vilket har lett till intäkter för Folkrörelsearkivet på 
112 700 kr i medlemsavgifter och 515 650 kr i arkivavgifter. Dessa avgifter har alltså genererat 
intäkter för FAV på sammanlagt 628 350 kr under året. 
 
Ett antal föreningar och organisationer har trots påminnelse inte erlagt medlems-/arkivavgift för 
2017. De utgör ett antal av 54 arkivbildare, varav 6 är medlemmar i FAV. De uteblivna intäkterna 
uppgår till totalt 24 750 kr, varav medlemsorganisationernas andel utgör 4 350 kr. 
 
Fakturering av arkivavgifter 

 
 
 
 
 

Den ökning av antalet gåvor och donationer av arkivsamlingar som konstaterades under 2016 har 
avstannat under innevarande år, efter införandet i juni månad av en gåvopolicy, som begränsar 
möjligheterna för verksamma föreningar att skänka material som gåva till FAV. 
 
Gåvor och donationer 

År 2017 2016 2015 

Ur databasen 13 170 57 

 
Totalt har FAV vid utgången av 2017 ett totalt antal om 3 034 arkiv i samlingarna som överlämnats 
som gåva, omfattande 1 333 hyllmeter. Antalet herrelösa arkiv, alltså arkiv utan ägare, där 
Folkrörelsearkivet får stå som huvudman uppgår till 7 543, och omfattar 1 396 hyllmeter. 
 
Arkivavgifter 
De medlems- och arkivavgifter som fastställdes vid årsmötet 2015 gäller alltjämt: 
 
Medlemsavgift 

Förening/organisation med färre än 1000 medlemmar 350 kr/år 

Förening/organisation med fler än 1000 medlemmar 700 kr/år 

 
Arkivavgift fr.o.m. 2015-01-01 

För medlemmar 150 kr/påbörjad hyllmeter material, första hyllmetern utan kostnad 

Icke medlemmar 300 kr/påbörjad hyllmeter material 

 
Destruktionsavgift – strimling av verifikat äldre än 7 år. Verifikat strimlas endast efter beslut från 
förening/organisation. 

För medlemmar 100 kr/påbörjad timme 

Icke medlemmar 200 kr/ påbörjad timme 

 
 
  

År 2017 2016 2015 

Antal arkivbildare 9 153 9 359 ca 9 200 

Antal medlemmar 276 250 234 

Antal utsända fakturor 763 790 1 240 
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Lokaler (3) 
Skellefteå: Av den totala hyllkapaciteten på 2 000 hyllmeter utnyttjades vid årsskiftet 1 410 
hyllmeter, en nettoökning med 10 hyllmeter sedan föregående år.  
 
Umeå: Arkivlokalerna på Gammlia har en kapacitet på 4 071 hyllmeter och av dessa utnyttjades vid 
årsskiftet 3 437 hyllmeter, vilket är en nettoökning med 54 hyllmeterjämfört med föregående år.  
 
Hörnefors: Av den totala kapaciteten i Hörnefors på 867 hm utnyttjades vid årsskiftet 440 hyllmeter, 
vilket är en nettoökning med 4 hyllmeter jämfört med föregående år. 
 
De befintliga arkivutrymmena täcker än så länge behoven men samlingarna expanderar fortlöpande 
och på sikt kommer utökade utrymmen att krävas. 
 
Lokaler 

År Totalt kapacitet  
i antal hm 

Antal nyttjade 
hm 2017-12-31 

Antal nyttjade 
hm 2016-12-31 

Antal nyttjade 
hm 2015-12-31 

Skellefteå  2 000 1 417 1 407 1 461 

Umeå 4 071 3 437 3 383 3 744 

Varav i Hörnefors  867 440 436 605 

 
Förändring i antalet nyttjade hm i jämförelse med föregående år 

År 2017 2016 2015 

Skellefteå +10 -54 -358 

Umeå +54 -361 -18 

Varav i Hörnefors +4 -169 +24 

 
 
 
 

INSAMLING, DOKUMENTATION OCH BEVARANDE 
 
Fokusområden under perioden 
Kvinnors verksamhet 
Nya svenskar 
"Papperslösa folkrörelser"  
 
Övergripande mål för verksamheten 

4. Att ta emot inlevererat material, samt i urval samla in material, och förvara det under arkivmässiga 
förhållanden. 

5. Att i projektform inventera och dokumentera folkrörelser och organisationer inom Västerbottens län. 
6. Att utveckla metoder och teknik för att ta emot och erbjuda förvaring av digitalt material. 
7. Att säkerhetskopiera och förbereda samlingarna för framtida bruk genom digitalisering. 

 
Mål under perioden: 
Samla in och bevara 

 Göra en översyn över rutinerna för mottagande av leveranser. (4)  

 Genomföra en kritisk översyn av samlingarna för att styra och komplettera insamling av material. (4)  
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Särskilt fokus 

 Fördjupa befintliga samlingar genom att genom projektarbete genomföra intervjuer med 
arkivbildare. Intervjuer och insamling av material från kvinnorörelser, nya svenskar och papperslösa 
folkrörelser. (5)  
 
Digitalisering 

 Upprätthålla och utveckla etablerad digital infrastruktur samt rutiner för förvaring av och tillgång till 
digitalt material. (6) 

 Fortsätta digitalisering av arkivsamlingarna, framförallt fotografier. (7) 
 
 
INSAMLING, DOKUMENTATION OCH BEVARANDE – KVALITATIV REDOVISNING 
 
Samla in och bevara 
Mottagande av leveranser (4) 
Vid en genomgång av mottagandet av leveranser kan konstateras att hur proceduren för 
mottagandet av leveranser sedan många år tillbaka sker och administreras fortfarande är gångbar. 
Emellertid kommer hänsyn att få tas till regleringar i den nya Dataskyddsförordningen om hur 
personuppgifter hanteras. 
 
Översyn av samlingarna (4) 
Det kan antas att ett stort antal organisationer och föreningar finns ute i samhället, som inte känner 
till FAV, och som därför inte heller har levererat sitt material till arkivet. Därför har ett 
informationsbrev om FAV sammanställts för utskick till dessa föreningar, där FAV presenteras och 
föreningarna inbjuds att lämna in sina handlingar. 
 
Särskilt fokus 
Vid genomgång av samlingarnas sammansättning har vissa luckor observerats. I en strävan att 
arkivets samlingar ska täcka så stora delar av samhällslivet som möjligt har tre områden urskiljt sig, 
Kvinnors verksamhet, Nya svenskar och "Papperslösa folkrörelser" där strävan har varit att göra 
särskilda insamlings- och bevarandeinsatser under 2017, för att åstadkomma en mer jämställd 
representation i samlingarna. 
 
Aktiv insamling, fältarbete (5) 
En djupare genomgång av delar av redan befintliga samlingar har vidtagits. Vid genomgången har 
material och uppgifter om kvinnor och kvinnoorganisationer framkommit, som har presenterats i 
FAV:s föredragsverksamhet. 
 
Ur hittills osorterat material har kunnat skapats ett arkiv efter politikern folkbildaren och 
kvinnosaksförkämpen Anna Grönfeldt. Anna Grönfeldt var 1910 tillsammans med Helena Ljungberg 
(m) de första kvinnorna att väljas in i ett stadsfullmäktige utanför Stockholm. Bland materialet finns 
bl. a. över 10 års anteckningar från de årliga mötena med Landsföreningen för kvinnans politiska 
rösträtt som ger en målande bild av den rösträttskamp som fördes och kvinnorna bakom den. 
 
Kontakter med dottern till den västerbottniska matprofilen och restaurangchefen vid Sävargården 
Sigrid Holmström, Umeå, har resulterat i leveranser av material från Sigrid Holmströms verksamhet.  
 
Åströmska gården i Vindeln har besökts vid två tillfällen under året, den 27/9 och den 29/11 
tillsammans med representanter för Västerbottens museum, för genomgång av tjärhandlarfamiljen 
Åström-Levanders efterlämnade material. 
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Inspektion av Sockenmuseet i Lövångers arkiv och rådgivning inför leverans till Folkrörelsearkivet 
genomfördes den 30/1. 
 
För att ytterligare bredda representationen i FAV:s samlingar och fylla luckor har genomförts 
intervjuer med representanter för RFSU Västerbotten, vid ett tillfälle, den 28/4, samt intervjuer med 
representanter för RFSL Umeå, vid två tillfällen, den 22/8 och den 29/8. Intervjuerna har även lett till 
att material från båda föreningar donerats till FAV. 
 
Nya svenskar  
I verksamhetsplanen för 2017 föresatte sig FAV att fokusera på "Nya svenskar" efter att inom 
organisationen ha diskuterat bristen på material från dessa i arkivet. Emellertid har resurserna inte 
räckt till för detta engagemang under innevarande verksamhetsår, men föresatsen kvarstår inför 
kommande år. 
 
Papperslösa folkrörelser 
Likaså har fokus på papperslösa folkrörelser måst stå tillbaka under året p.g.a. resursbrist. 
 
Umeå Hardcore Arkiv 
I februari 2016 invigdes en delutställning i Västerbottens museums permanenta textilutställning med 
tonvikt på kläder och accessoarer ur samlingen Umeå hardcorearkiv. Utställningen har visats under 
hela 2017 och ett stort antal av museets besökare har på så vis kommit i kontakt med verksamheten 
vid FAV. Katalogen Umeå Hardcore – the capital of Hardcore 1989–2000 finns till försäljning i 
museets shop, och den kan även beställas från webbshopen umeahardcoreshop.tictail.com. 
 
Webbsidan www.umeahardcorearkiv.se är fortfarande aktiv men uppdateras inte längre 
kontinuerligt. Vid förfrågan kan dock inspelat material digitaliserats och läggas upp på webbsidan.  
 
Digitalisering 
Digital infrastruktur (6) 
Innehållet i begreppet digitalisering har i samhället genom åren kommit att utvidgas, från att 
beteckna konvertering av analogt material till digitalt format till att innefatta hela övergången till 
digitalt baserad verksamhet. 
 
Även inom FAV:s organisation pågår denna utveckling. Under föregående år installerades ett system 
för lokal lagring och tillgång till data, ett NAS-system (Network Attached Storage), som består av en 
NAS-server med 2X3 TB diskutrymme som arbetsdiskar, samt en motsvarande NAS-enhet med 
samma lagringskapacitet för backup av arbetsdiskarna. Totalt finns alltså 6 TB utrymme för lagring av 
digitala data och 6 TB för backup. Systemet har varit i drift under ett år och är nu etablerat som ett 
stabilt och driftsäkert system. Data som lagras på arbetsdisken sparas okomprimerat och okrypterat 
på en säkerhetsdisk, genom inkrementell backup dagligen kl. 19.00.  
 
Under året har Datainspektionen annonserat att från den 25/5 2018 ersätts Personuppgiftslagen (SFS 
1998:204) av en övergripande lag gemensam för alla EU:s länder, Dataskyddsförordningen (eng. 
General Data Protection Regulation (GDPR)). Förberedelser har vidtagits vid FAV inför införandet, 
men arbete återstår för att anpassa den administrativa delen av verksamheten efter den nya lagen. 
 
Digitalisering (7) 
Digitalisering av material ur arkivets samlingar har pågått löpande under de senaste åren. Under 
2017 har ett stort antal fotografier skannats in, bl.a. ur den omfattande bildsamlingen från 
Kooperativa Förbundet, från familjen Åström-Levander, Vindeln, Evert Berglunds bilder från 
Norrbyskär samt ett antal mindre bildsamlingar. 
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Folkrörelsearkivet har vidare bidragit med material till en fransk dokumentärfilm om Umeås 
hardcorescen. Fyra videokassetter ur hardcorearkivet har digitaliserats och översänts till de franska 
filmskaparna Gianni Manno, Théophile Pillault och Romain Massé som inslag i den kommande 
dokumentärfilmen THE RISING, A Journey to the Heart of The Umeå Scene. 
De arkivförteckningar, som skannades in under 2016, 6 549 till antalet, har flitigt kommit i bruk under 
2017. Genom tillgången till digitala kopior av arkivförteckningarna underlättas och förenklas 
kontakterna med forskare och allmänhet på så sätt att en snabb överblick över ett visst arkivs 
omfattning och innehåll nu kan erbjudas via e-post. 
 
En metod för mottagande och hårddisklagring av leveranser av originalhandlingar i digitalt format har 
utvecklats. 
 
 
INSAMLING, DOKUMENTATION OCH BEVARANDE – KVANTITATIV REDOVISNING 
 
Samla in och bevara 
Leveranser (4) 
Antalet leveranser av arkivmaterial till FAV uppgick under 2017 till 197, varav 75 levererats till arkivet 
i Skellefteå och 122 till arkivet i Umeå. I omfattning mäter det inkomna materialet totalt 99 hyllmeter 
(i Skellefteå 14 hm och i Umeå 85 hm). Leveranserna registreras i FAV:s digitala register, som är 
upprättat i databasprogrammet FileMaker, och är därmed sökbara. För specifikation av 
arkivleveranser, se bilaga 1, sid. 37–39. 
 
Leveranser 

 Antal leve-
ranser 2017 

Antal leve-
ranser 2016 

Antal leve-
ranser 2015 

Antal hm  
2017 

Antal hm  
2016 

Antal hm  
2015 

Umeå 126 142 144 91 52 86 

Skellefteå 75 186 92 14 11 22 

Totalt 201 328 234 105 63 108 

 
Digitalisering (6) 
Under 2017 har i stort sett samma antal fotografier (bilder) digitaliserats som under föregående år. 
Antalet textdokument som skannats in är dock väsentligt fler än vad som skedde under 2016. Detta 
kommer sig av att huvuddelen av de inskannade bladen, 11 693 till antalet, utgörs av en samling 
registerkort som skannats in. 
 
Digitalisering 

År 2017 2016 2015 

Antal bilder 2 065 2 022 4 635 

Antal blad 11 863 6 548 arkivförteckningar Sporadisk inskanning 

Antal videogram 4 - - 

 
 
 
 

KUNSKAPSSPRIDNING 
 
Övergripande mål för verksamheten 

8. Att genom utåtriktat arbete sprida kännedom om arkivet, och därigenom nå nya användare. 
9. Att ge god och kvalificerad service till forskare och grupper, som vill ta del av Folkrörelsearkivets 

material. 
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10. Att tillgängliggöra samlingarna genom arkivpedagogisk programverksamhet med särskild inriktning 
på barn och unga och med ett mångfaldsperspektiv. 

11. Att tillgängliggöra samlingarna digitalt. 
 
Mål under perioden: 
 
Utåtriktad verksamhet 

 Delta i arrangemang i länet med föredrag och med utställningar av material ur arkivets samlingar. (8)  

 Upprätthålla en hög närvaro på sociala medier och fortsätta att hålla arkivets webbplats aktuell och 
attraktiv. (8)  
 
Forskarservice 

 Erbjuda god och kvalificerad service till dem som vill ta del av samlingarna och därigenom nå ökat 
antal forskare och besökare. (9)  
 
Arkivpedagogik 

 Utveckla pedagogiska metoder och arbetssätt för att öka förståelsen för arkivets funktion. (10)  

 Fortsätta att i Skellefteå i samarbete med Nordanås övriga pedagoger erbjuda aktiviteter och 
program för barn och ungdom för att göra arkiv, i synnerhet Folkrörelsearkivet, känt hos en yngre 
generation. (10)  

 Erbjuda skolprogram med fokus på att se arkiv som källa till eget kreativt skapande och att upptäcka 
sin lokalhistoria. (10)  

 Undersöka möjligheterna till arkivpedagogiskt arbete i Umeå, med inriktning mot barn och ungdom. 
(10) 

 Arbeta för ökade resurser till arkivets pedagogiska verksamhet. (10)  
 
Digitalisering 

 Utveckla metoder och teknik att tillgängliggöra samlingarna digitalt. (11) 

 Under 2017 publicera arkivets beståndsdatabas på hemsidan, www.folkrorelsearkivet.se. (11) 

 Uppdatera och komplettera uppgifter i Nationell Arkivdatabas (NAD). (11) 
 
 
KUNSKAPSSPRIDNING – KVALITATIV REDOVISNING 
 
Utåtriktad verksamhet  
Folkrörelsearkivets kärnverksamhet är att bevara dokument från folkrörelser, organisationer och 
föreningar under arkivmässiga förhållanden för framtiden. En annan, lika viktig  del av verksamheten 
är att sprida kännedom om FAV och all den kunskap som finns bevarad i de arkiverade handlingarna. 
Genom utåtriktad verksamhet för FAV ut denna kunskap, som på så sätt kommer allmänheten till 
godo och lockar nya och gamla  forskare till arkivet. 
 
Den utåtriktade verksamheten genomförs i utställningar, föredrag och aktiviteter som riktas till 
samhället i allmänhet, men särskilt till barn och unga. 
 
Arrangemang (8) 
Några exempel på arrangemang och utåtriktade aktiviteter där FAV i Skellefteå arrangerat och 
medverkat under 2017. 
 
Kulturverkstad. Ett samarbete med Kultur Skellefteå och Skellefteå museum där yngre barn bjudes in 
till en skapande verkstad varje söndag. 
 

file:///C:/Users/Ola%20Wennstedt/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.folkrorelsearkivet.se
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Nordanå Söndagskryss. Ett välkommet inslag under våren där FAV har möjlighet att föra ut 
spännande kunskap från arkivet. Trots dåligt väder i år lockade krysset ändå ett stort antal deltagare. 
 
Lokalhistoriska dagar. Som tidigare år medverkade FAV, under SKEFOS flagg, i Lokalhistoriska dagar, 
som i år hölls i Skråmträsk. Under två dagar deltog FAV med utställning, föredrag och visning av 
bokbinderi. 
 
Forskarfredag. Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-
kommissionen. I 340 städer över hela Europa erbjuds aktiviteter där allmänheten träffar forskare och 
upptäcker hur spännande och vardagsnära forskning kan vara. 
 
Aktiviteten sker i Forskarrum Nordanå och är ett samarbete med Campus Skellefteå, ett centrum för 
högre utbildning i Skellefteå, och Exploratoriet, som varje år bjuder in FAV att medverka. En 
spännande dag då arkivarierna kan visa exempel på hur forskning på den humanistiska sidan kan se 
ut. 
 
Barnkulturdagar. Barnkulturdagarna är ett nytt inslag på Nordanå som FAV genomför tillsammans 
med Kultur Skellefteå och Skellefteå museum, då allt från barnteater till olika skapande verkstäder 
anordnades under två dagar. FAV bjöd in till Forskarrum Nordanå med programmet Lek och upptäck 
arkiven. 
 
Ernst Westerlunddagen. Tillsammans med flera lokalhistoriska föreningar i Skellefteå anordnas varje 
år en dag att minnas Ernst Westerlund, Skellefteå museums förste intendent. Folkrörelsearkivet 
deltog med utställning i teaterfoajén. 
 
Höstlovsaktiviteter. Även i år erbjöds lovlediga barn och ungdomar att komma till Forskarrums 
Spelhåla. Folkrörelsearkivet plockade fram flottningsspelet som uppskattas mycket av både barn och 
vuxna. Framförallt far- och morföräldrar tycker det är spännande att berätta om sin koppling till 
flottningshistorien. 
 
Arkivens dag. I år samlades Arkivnätverket Skellefteå och satte ihop ett gemensamt program för 
dagen. Folkrörelsearkivet stod för utställning i Fackverket, Rolf Granstrand, Bure Arkiv och Mona 
Stenberg, Forum Rönnskär, höll var sitt föredrag under temat ”Synd och skam”.  
 
Finland 100 år. Jubileumsfest på Nordanåteatern, tillsammans med bl. a. SKEFO och Skellefteå 
museum, för att fira Finlands självständighet. Folkrörelsearkivet presenterade utställningen Finland i 
Folkrörelsearkivet. 
 
Jul i arkiven. Under julmarknaden på Nordanå har besökarna möjlighet att komma in i värmen i 
Forskarrum Nordanå. Här kan de inspireras av julkort ur arkiven, och skapa egna av spillmaterial från 
bokbinderiet. 
 
Några exempel på arrangemang och utåtriktade aktiviteter där FAV i Umeå medverkat under 2017. 
 
Föredrag för forskare och allmänhet har hållits vid 15 tillfällen, om ämnen ur samlingarna, bl.a. om 
Husmodersrörelsen i Västerbotten, Arkivera din förening, Arbetsstugor i Västerbotten, 
Tjärdrottningen, Maja Beskow och Rösträttsrörelsens kvinnor i Umeå. 
 
I december arrangerade the International Committee for Collectings (ICOM) sin årligen 
återkommande konferens, i år på Västerbottens museum. Karin Holmgren och Susanne Odell 
medverkade där med föredraget Punk, politics and youth culture – the archive of Umeå hardcore för 
ca. 80 intresserade åhörare.  
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Folkrörelsearkivets medarbetare Susanne Odell har vidare medverkat med en egen artikel och 
underlag till ytterligare en artikel publicerade i boken 100 % kamp: 50 rättighetskamper i Sverige 
1890-2017 red: Anna Furumark och Mikael Eivergård. Utgivare: Västmanlands läns museum. 
 
Folkrörelsearkivet har bidragit med kompetens och material till Kvinnokalender Umeå 2018 – Tolv 
damer som bidragit till Umeås utveckling, sammanställd och utgiven av projekten Umeå Kvinnokarta 
och Dagens dam. 
 
Folkrörelsearkivet har engagerat sig i det nationella projektet Den svenska demokratin 100 år 2018–
2021 genom inventering och tillhandahållande av material rörande införandet av allmän rösträtt till 
valet år 1921. 
 
Sociala medier och webb(8) 
Folkrörelsearkivet använder sig av sociala medier för att kommunicera med allmänheten och för att 
sprida kännedom om arkivet. Inlägg på FAV:s Twitter-konto och Forskarrums Facebook-konto 
administreras från Skellefteåavdelningen och Twitter för Umeå Hardcore arkiv-, Instagram- och 
Facebook-konton underhålls från avdelningen i Umeå. En snabb och direkt rapportering av för arkivet 
aktuella händelser sker på så sätt på sociala medier. 
 
Forskarservice (9) 
Antalet besökande forskare ligger på samma nivå som föregående år, då en kraftig ökning av 
forskarbesök kunde konstateras. Umeåarkivet har under 2017 registrerat 199 besök av forskare och, 
Skellefteåarkivet hade 71 forskarbesök. En stor del av forskarförfrågningarna sker idag via e-post 
(Umeå: 130, Skellefteå: 27) och telefon (Umeå: 134, Skellefteå: 10).  
 
Forskarrum Nordanå  
Forskarrum Nordanå är sedan 2014 en samverkansmodell mellan Folkrörelsearkivet i Västerbotten, 
Företagsarkivet i Westerbotten och Skellefteå Museum.  
 
Samarbetet skapar en möjlighet att erbjuda besökarna ca fem km lokalhistoriskt arkivmaterial vilket 
kan ge många spännande ingångar till forskning. Ett viktigt syfte med aktiviteterna i Forskarrum är att 
synliggöra de delar av historien som inte brukar lyftas fram. Det kan till exempel handla om att 
reflektera över minoriteter, genus, barns eller utsatta gruppers historia. I samverkan mellan 
Forskarrums tre olika arkiv, Folkrörelsearkivet, Företagsarkivet och Skellefteå museum, bidrar alla 
med kunskap som ger en mer pedagogisk och komplett bild av vad som finns bevarat. 
Driften av Forskarrum Nordanå fördelas mellan de samverkande organisationerna enligt en 
fördelningsnyckel där FAV står för 15 %, Företagsarkivet 10 % och Skellefteå museum 75 %. 
 
Öppen skapande verksamhet, arrangemang och utställningar 
För att få ett ökat antal besökare att upptäcka arkivet och nå nya målgrupper, som barn och unga, 
fortsätter FAV att jobba med öppen skapande verksamhet. Arrangemangen varit många och drygt 
 7 400 personer, barn och vuxna, har kommit i kontakt med Folkrörelsearkivet genom de olika 
formerna av utåtriktad verksamhet. 
  
Lokalhistoriskt ungdomsstipendium 
Det lokalhistoriska ungdomsstipendiet är instiftat av Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten. Ändamålet med stipendiet är att uppmuntra och 
stimulera ungas intresse för lokalhistoria. Stipendiesumman är på 5 000 kr och delas ut årligen. 
 
I år delades det Lokalhistoriska ungdomsstipendiet i två delar. Gruppen Alva Dahlqvist Cederstrand, 
Elsa Forsman, Elsa Jansén, Emma Holmgren, Julia Lindmark och Nathalie Behrend från årskurs 2, 
humanistiska linjen Anderstorpsgymnasiet fick 4 000 kr för sin film alluderande på tv-programmet 
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"Halv åtta hos mig" om gamla västerbottniska mattraditioner. Motiveringen lyder "Ett arbete som 
levandegör Västerbottnisk mattradition på ett lättillgängligt och informativt sätt. Den andra delen av 
stipendiet, 1 000 kr, gick till Ellen Enmark i årskurs åtta vid Norsjöskolan, för sin uppsats om 
Norsjövallen och den gamla kvarnen. Motiveringen lyder "En konkret dokumentation av en 
kulturhistorisk byggnad som både är tillbakablickande och framåtsyftande". 
 
Arkivpedagogik 
Utveckla pedagogiska metoder, erbjuda aktiviteter och skolprogram (10) 
Den arkivpedagogiska verksamheten fortsätter att vara ett fokusområde för FAV:s avdelning i 
Skellefteå. I dagens informationssamhälle blir det allt viktigare att ha möjlighet och kunskap att söka 
sig till originalkällorna och själv reflektera över informationen. Syftet med arkivpedagogik är att få 
fler människor oavsett ålder och bakgrund att känna till arkiven, deras innehåll och deras roll i 
samhället. Arkiven i Sverige är en viktig resurs för demokrati, livslångt lärande och ett levande 
kulturarv och bidrar till ett hållbart mångkulturellt samhälle. De arkivpedagogiska aktiviteterna 
befinner sig under ständig utveckling i de arrangemang, utställningar och skolprogram som 
presenteras av FAV. 
 
Arkivpedagogik i skolan 
Arkiven ska ge människor i alla åldrar inspiration till kreativitet, aktivitet och medskapande. Därför är 
det viktigt att barn och unga redan under sin skoltid kommer i kontakt med arkiv för att grundlägga 
kunskapen om arkivens roll i samhället. Att veta att arkiven finns är en förutsättning för att genom 
hela livet kunna använda sig av dem. 
 
Folkrörelsearkivet satsar på utåtriktad verksamhet och arkivpedagogik för att bli relevant och 
angeläget för alla medborgare i det moderna informationssamhället. Arkiven ska vara levande 
kulturinstitutioner och öppna för alla. Genom att vara en resurs för skolan blir det lika naturligt att 
besöka arkiv som bibliotek och museer. 
 
Skolprogrammen tas fram med hänsyn till hur kursplanen i framförallt historia, för både grund- och 
gymnasieskolan ser ut. Sedan den nya läroplanen introducerades 2011 är historia ett av kärnämnena 
i gymnasiets alla program och historiskt källmaterial ska ingå som en del i undervisningen. Här 
framträder ett tydligt behov som arkiven kan tillgodose. 
 
Utdrag ur Skolverkets läroplan: 
Undervisningen ska stimulera elevers nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper 
om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och 
människors berättelser." (Skolverkets Läroplan för grundskolan, rev. 2017, s. 199.) 
 
I kursplanen för årskurserna 7–9 anges att eleverna ska möta innehållet Bildandet av politiska partier, 
nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. 
(Skolverkets Kursplan i historia, rev. 2017, s. 5.) 
 
För gymnasieskolan anförs att Eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika 
typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör 
historiska förändringsprocesser. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att presentera 
resultatet av sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt 
med hjälp av modern informationsteknik. (Skolverkets Läroplan för gymnasiet, 2011, s. 66.) 
 
Program som Folkrörelsearkivet erbjudit skolor i Skellefteå kommun under 2017 
2:a världskriget i arkiven. Här lyfts arkivmaterial fram från tiden för andra världskriget. Det är en tid 
som inte får glömmas bort och som Skolverket skriver i Lgr 11 Ett historiskt perspektiv ger oss 
redskap att förstå och förändra vår egen tid kanske är viktigare än någonsin. 
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Under ett lektionspass får eleverna ta del av det som finns i FAV:s arkiv och i Forskarrum Nordanå. 
Det kan vara brev, böcker och tidningar, allt framplockat för att eleverna ska förstå att i ett arkiv finns 
det historia. En stor del av lektionen ägnas åt att prata om andra världskriget och dess bakgrund och 
konsekvenser. 
 
Skrivklubben. Eleverna inspireras till eget skrivande utifrån arkivmaterial. Under fyra tisdagar träffas 
man i Forskarrum Nordanå och på stadsbiblioteket och skriver för fullt. Eleverna får skapa en fiktiv 
karaktär utifrån ett fotoalbum och bygga en berättelse. Miljöerna runt om på Nordanå får inspirera 
till att ge en bild av var personerna i fotoalbumet gick skola.  
 
Korta vägen. Ett skolprogram som fokuserar på att lyfta de nyanländas berättelser. Tillsammans med 
elever från Korta vägen, en utbildning för nyanlända akademiker, åker FAV ut till skolor för att 
berätta mer om hur lång vägen till Sverige faktiskt kan vara för nyanlända. Det erbjuds gott om tid för 
frågor och funderingar från eleverna i de besökta klasserna. 
 
Programmet kan kompletteras med en historisk tillbakablick på migrationen till och från Sverige, i 
form av amerikabrev och berättelser från den finska evakueringen. Den långa vägen till Korta 
vägen är ett samarbete mellan Skellefteå museum, Korta vägen och Folkrörelsearkivet i 
Västerbotten. 
 
Arkivdetektiven. I programpresentationen beskrivs aktiviteten på följande sätt. "Forskarbyrån 
behöver hjälp. Deras främste detektiv A.R. Kivarie är försvunnen. Kan du och dina elever lösa 
mysteriet med hans försvinnande? Kan ni, med hjälp av ledtrådar från arkiven, ta reda på var han 
är?" Detektivjakten är ett samarbete mellan Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i 
Westerbotten. 
 
Lek och upptäck arkiven. I programpresentationen beskrivs aktiviteten på följande sätt. "Visste ni att 
lekparken på Nordanå är uppbyggd kring de näringar som fått Skellefteåbygden att leva? Här hittar ni 
nybygget, skeppet, gruvan och järnvägen. Kom och upplev lekparken på Nordanå utifrån spännande 
arkivmaterial och tips på rollekar. Fortsätt sedan inne i Forskarrum där ni hittar Barnens forskarbyrå 
som är full med uppgifter att ta sig an på ett lekfullt sätt."  
 
Uppdraget. I den värld som vi lever i idag är det viktigt att lyfta fram det som en gång varit och lära 
sig något om det. Precis som Skolverket skriver i Lgr 11 – Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att 
förstå och förändra vår egen tid. 
 
Programmet utgår från boken Uppdraget av Camilla Lagerqvist. Boken berättar på ett spännande och 
inkännande sätt om en tid i vår historia som inte får glömmas bort – tiden under andra världskriget. 
 
Tillsammans läser man boken i klassen under några veckor. Sedan kommer FAV till skolan och jobbar 
med eleverna utifrån arbetspassen Arkiven berättar, Persongalleriet och Uppdragen. 
Uppdraget är ett samarbete mellan Skellefteå stadsbibliotek och Folkrörelsearkivet i Västerbotten. 
 
Arkivpedagogiskt arbete i Umeå (10) 
Inledande samtal har under året förts med museipedagogerna vid Västerbottens museum om 
samarbete rörande arkivpedagogik. 
 
Digitalisering 
Tillgängliggörande (11) 
Folkrörelsearkivet är medlem i Föreningen Sveriges länsarkivarier (FSLA) där en livlig diskussion pågår 
om hur arkivmaterial ska tillgängliggöras och tillhandahållas i digitalt format. FAV har deltagit i 
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diskussionerna vid möten under året och följer fortsatt utvecklingen i en strävan att hitta en modell 
som uppfyller alla juridiska, etiska och tekniska krav och som är kostnadseffektiv. 
 
Publicering av arkivets beståndsdatabas (11) 
Folkrörelsearkivets FileMaker-databas har blivit genomgången och felaktigheter har rättats till och 
dubbletter har rensats ut och en standardisering av uppgifterna i databasen har påbörjats. I detta 
första skede har enbart arkivbildarnas namn exporterats till en pdf-fil, som kommer att läggas ut på 
FAV:s webbplats. De publicerade uppgifterna kommer att genomgå ytterligare en granskning där 
hänsyn tas till vad som föreskrivs i den kommande Dataskyddsförordningen (GDPR). 
 
NAD (11) 
Under året har arbetet påbörjats med att uppdatera och komplettera uppgifter i Nationell 
Arkivdatabas (NAD). Riksarkivets hemsida har besökts vid ett flertal tillfällen i jakt på information om 
tillvägagångssättet för uppdatering. Ärendet är också aktivt inom Föreningen Sveriges länsarkivarier, 
där flera ledamöter redovisar upplevda svårigheter med uppdatering av uppgifter till NAD. 
 
 
KUNSKAPSSPRIDNING – KVANTITATIV REDOVISNING 
 
Utåtriktad verksamhet 
Arrangemang (8) 
Under 2017 har ett stort antal offentliga aktiviteter, egna och i samverkan med andra aktörer, 
arrangerats i länet. 
 
2017-01-01 – Utställning: Umeå hardcore, i textilmontern på Västerbottens museum. 
   Plats: Västerbottens museum  Medverkan: Susanne Odell 
 
2017-01-23 – Utställning: Killarna mot tjejerna. 
2017-03-12  Plats: Forskarrum Nordanå  Medverkan: Sofie Hedman 
   Antal besökare: 512 
 
2017-02-17  Föredrag: Husmodersrörelsen i Västerbotten. 
   Plats: Ersbodabiblioteket   Medverkan: Karin Holmgren 
   Antal besökare: 32.  
 
2017-02-19  Kulturverkstad. 
   Plats: Kulturverkstaden, Nordanå Medverkan: Sofie Hedman 
   Antal besökare: 15 barn, 13 vuxna 
 
2017-02-27  Föredrag: Folkrörelsearkivet för släktforskare. 
   Plats: ABF, Vännäs    Medverkan: Ola Wennstedt 
   Antal besökare: 7 
 
2017-03-22  Föredrag: Husmodersrörelsen i Västerbotten.  
   Plats: Folkuniversitetet, Umeå  Medverkan: Karin Holmgren 
   Hem och Samhälles medlemmar 
   Antal besökare: 12 
 
2017-03-28  Föredrag: Arkivera din förening. Medverkan: Karin Holmgren 
   PRO Umeås årsmöte 
   Plats: PRO Umeås föreningslokal 
   Antal besökare: 50 
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2017-03-29  Föredrag: Mode och stil inom 90-talets Hardcorescen. 
   Plats: Västerbottens museum   Medverkan: Karin Holmgren och 
   Antal besökare: 6     Hillevi Wadensten, Västerbottens museum  
 
2017-04-02  Öppet hus på Bokbinderiet 
   Antal besökare: 21    Medverkan: Greger Wiklund,  
         Carina Engström 
 
2017-04-04  Uppdraget – möt författaren.  Medverkan: Sofie Hedman 
   Plats: Skellefteå stadsbibliotek 
   Antal besökare: 23 vuxna 
 
2017-04-04 – Utställning: Uppdraget. 
2017-04-09  Plats: Skellefteå stadsbibliotek  Medverkan: Sofie Hedman 
   Antal besökare: 238 barn, 12 vuxna 
 
2017-04-07   Berättarcafé , i samverkan med Skellefteå museum. 
   Plats: Bureå bibliotek   Medverkan: Sofie Hedman,  
   Antal besökare: 2    Jörgen Andersson, Skellefteå museum 
 
2017-04-10 – Utställning: Påsktema med material ur Maja Beskows och Umeå 
2017-04-23  gymnasieförenings arkiv.   Medverkan: Karin Holmgren 
    Plats: Västerbottens museum 
 
2017-04-12  Föredrag: Husmodersrörelsen i Västerbotten. 
   Plats: Västerbottens museum   Medverkan: Karin Holmgren 
   Antal besökare: 12 
 
2017-04-26  Föredrag: Arbetsstugor i Västerbotten. 
   Plats: Aktiviteten, Storuman   Medverkan: Susanne Odell 
   Antal besökare: 50  
 
2017-05-05 – Utställning: Material om Punkfest ur Umeå Hardcore arkiv, under Umeå punkfest. 
2017-05-07  Plats: Västerbottens museum  Medverkan: Karin Holmgren 
 
2017-05-06  Visning av filmen ”I en galax långt, långt borta…” under Umeå punkfest, Gammlia. 
   Plats: Bio Abelli,    Medverkan: Karin Holmgren 
   Västerbottens museum  
   Antal besökare: 87 
 
2017-05-07  Söndagskryss. 
2017-05-14  Söndagskryss. 
2017-05-21  Söndagskryss. 
2017-05-28  Söndagskryss. 
   Plats: Nordanå    Medverkan: Marika Eserstam Kjellsson och
   Antal besökare: 537   Elisabeth Wiklund 
 
2017-05-31  Föredrag: Tjärdrottningen. 
   Plats: Västerbottens museum  Medverkan: Susanne Odell  
   Antal besökare: 15 
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2017-06-18  Öppet hus: Sök ditt hus i arkiven – Byggnadsvårdsdag vid Västerbottens museum.  
   Plats: Västerbottens museum  Medverkan: Susanne Odell 
   Antal besökare: 54 
 
2017-06-12  Föredrag: 1860-talet. För sommaranställda på Gammlia. 
   Plats: Västerbottens museum  Medverkan: Karin Holmgren 
   Antal deltagare: 15 deltagare 
 
2017-09-15  Föredrag: Husmodersrörelsen i Västerbotten. För Västerbottens hem och  
   samhälles medlemmar.   Medverkan: Karin Holmgren 
   Plats: Folkuniversitetet 
   Antal besökare: 17 
 
2017-09-22 – Lokalhistoriska dagar. 
2017-09-23  Plats: Skråmträsk bönhus   Medverkan: Marika Eserstam Kjellsson,
   Antal besökare: 230   Elisabeth Wiklund och Greger Wiklund 
 
2017-09-29  Forskarfredag. 
   Plats: Forskarrum Nordanå   Medverkan: Jörgen Andersson,  Skellefteå 
   Antal besökare: 55 barn, 6 vuxna museum  
 
2017-10-03 – Utställning: Skråmträsk. 
2017-10-30  Plats: Forskarrum Nordanå   Medverkan: Marika Eserstam Kjellsson  
   Antal besökare: 338 
 
2017-10-08   Barnkulturdagar.     Medverkan: Marika Eserstam Kjellsson 
    Plats: Forskarrum Nordanå 
    Antal besökare: 44 barn, 39 vuxna 
 
2017-10-13  Föredrag: Maja Beskow. Handskriftsmöte för universitetens handskriftschefer. 
   Plats: Forskningsarkivet,    Medverkan: Karin Holmgren 
   Umeå universitet 
   Antal deltagare: 13 deltagare 
 
2017-10-25  Föredrag: Maja Beskow.   Medverkan: Karin Holmgren 
   Plats: Grubbebiblioteket 
   Antal deltagare: 30 
 
2017-10-28  Ernst Westerlund-dagen. 
   Plats: Skellefteå museum   Medverkan: Marika Eserstam Kjellsson 
   Antal besökare: 90 
 
2017-10-31 – Höstlovsaktivitet: Spelhåla, Flottningsspelet. 
2017-11-03  Plats: Forskarrum Nordanå  Medverkan: Marika Eserstam Kjellsson 
   Antal besökare: 94 barn, 57 vuxna 
 
2017-11-06  Föredrag: Maja Beskow. För personal vid Västerbottens museums månadsmöte. 
   Plats: Västerbottens museum  Medverkan: Karin Holmgren 
   Antal deltagare: 40 
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2017-11-07 – Utställning: Synd och skam. 
2017-11-29  Plats: Forskarrum Nordanå  Medverkan: Marika Eserstam Kjellsson och  
   Antal besökare: 147 barn, 231 vuxna Elisabeth Wiklund 
 
2017-11-10 –  Arkivens Dag – arkivhelg med utställningen SKAM. 
2017-11-12  Plats: Galleria Utopia, Umeå  Medverkan: Karin Holmgren och  
   Antal besökare: 763   Susanne Odell, i samverkan med  
         Västerbottens museum och   
         Forskningsarkivet 
 
2017-11-11  Arkivens dag – Synd och skam. 
   Plats: Forskarrum Nordanå  Medverkan: Marika Eserstam Kjellsson 
   Antal besökare: 5 barn, 28 vuxna 
 
2017-11-20 – Utställning: Umeåkvinnor ur arkiven, monterutställning med material från FAV. 
2017-12-03  under släpp av Kvinnokalender Umeå 2018 
   Plats: Västerbottens museum  Medverkan: Karin Holmgren 
 
2017-11-22  Föredrag: Rösträttsrörelsens kvinnor i Umeå. 
   Plats: Västerbottens museum   Medverkan: Karin Holmgren 
   Antal deltagare 49 
 
2017-12-01  Klemensnäskravallerna.   Medverkan: Marika Eserstam Kjellsson 
   Plats: Medlefors Folkhögskola 
   Antal besökare: 7 vuxna 
 
2017-12-02 – Utställning, Finland i arkiven.  Medverkan: Marika Eserstam Kjellsson 
2018-03-31  Plats: Forskarrum Nordanå 
   Antal besökare: 173 vuxna 
 
2017-12-04 – Utställning, Torsten Tegbys julkort. Medverkan: Marika Eserstam Kjellsson och 
2017-12-31  Plats: Forskarrum Nordanå  Elisabeth Wiklund 
   Antal besökare: 173 vuxna 
 
2017-12-07  Föredrag: Punk, politics and youth culture – the archive of Umeå hardcore, under 
   the International Committee for Collectings (ICOM). 
   Plats: Västerbottens museum.   Medverkan: Karin Holmgren och  
   Antal besökare: 80    Susanne Odell 
     
2017-12-10  Jul i arkiven, framställning av julkort.  
   Plats: Forskarrum Nordanå  Medverkan: Marika Eserstam Kjellsson 
   Antal besökare: 28 barn, 31 vuxna 
 
2017-12-13  Föredrag: Maja Beskow.   Medverkan: Karin Holmgren 
   Plats: Bokcafé Pilgatan  
   Antal deltagare: 70 deltagare 
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Visningar  
Visning och presentation av lokaler och samlingar i Skellefteå som sker vid aktiviteter i Forskarrum 
Nordanå redovisas ovan. 
 
2017-10-05  Visning och presentation av FAV för Boliden AB 
   Antal besökare: 3    Medverkan: Elisabeth Wiklund 
2017-10-11  Visning och presentation av FAV för Institutet för språk och folkminnen (ISOF). 
   Antal besökare: 3    Medverkan: Susanne Odell 
 
2017-10-25  Visning och presentation av FAV för Institutet för språk och folkminnen (ISOF). 
   Antal besökare: 3    Medverkan: Susanne Odell 
 
2017-12-13  Visning och presentation av FAV för Västerbottens biblioteksförening. 
   Antal besökare: 12    Medverkan: Karin Holmgren 
 
2017-12-19  Visning och presentation av FAV för länsbibliotekarier. 
   Antal besökare: 26    Medverkan: Karin Holmgren och  
         Susanne Odell 
 
Sociala medier och webb(8) 
Antalet följare och besökare har ökat inom samtliga medier sedan föregående år. Antalet följare på 
Instagram har ökat med 25 % för Umeå Hardcorearkiv och på sidan www.folkrorelsearkivet.se räknas 
glädjande nog ett genomsnitt om 265 besökare/dag! 
 

Twitter Antal följare 

År 2017 2016 2015 2014 

Folkrörelsearkivet, antal följare: 473 452 405 346 

Umeå Hardcore arkiv, antal följare: 299 305 299 298 

 
 

Instagram Antal följare 

År 2017 2016 2015 2014 

Umeå Hardcorearkiv, antal följare: 448 357 357 292 

 
 

Facebook Antal följare 

År 2017 2016 2015 2014 

Folkrörelsearkivet, antal följare: 334 301 261 205 

Umeå Hardcorearkiv, antal följare: 761 749 649 519 

Forskarrum Nordanå, antal följare: 146 - - - 

 
 

Antal besök på webbsidor 2017 2016 2015 2014 

www.folkrorelsearkivet.se 96 806 60 237 53 148 33 244 

www.umeahardcorearkiv.se 58 598 54 377 116 710 146 348 
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Mediedeltagande 
Press 
2017-09-26  Norran   Forskarfredag i Kulturverkstan, Marika Eserstam Kjellsson. 
2017-10-06 Norran   Lokalhistoriska dagar i Skråmträsk. Marika Eserstam.  
      Kjellsson, Elisabeth Wiklund och Greger Wiklund. 
2017-10-09 Norran   Barnkulturdagar Nordanå, Marika Eserstam Kjellsson. 
2017-10-09 Norran   Höstlov i Forskarrum Nordanå, Marika Eserstam Kjellsson. 
 
Radio 
2017-04-12 SR Kulturnytt  Radioinslag om museets arkivår och om Karins föredrag om 
      husmodersrörelsen.   Medverkan: Karin Holmgren 
 
2017-11-22 SR P4 Västerbotten Radioinslag om rösträttsrörelsens kvinnor i Umeå. 
           Medverkan: Karin Holmgren 
2017-11-30 SR P4 Västerbotten Radioinslag om Maja Beskow. Medverkan: Karin Holmgren 
 
Forskarservice (9) 
 
Antal forskarbesök, förfrågningar via e-post och telefon under 2017 

Umeå 2017 2016 2015 

- Besök 199 204 152 

- Förfrågningar, e-post 130 208 88 

- Förfrågningar, telefon 134 202 85 

Skellefteå    

- Besök 71 70 85 

- Förfrågningar, e-post 27 26 31 

- Förfrågningar, telefon 10 6 25 

 
Forskarrum Nordanå 
De utställningar som Folkrörelsearkivet visat i Forskarrum Nordanå under året har setts av 387 
personer. Forskarrums totala antal besökare har under året varit 3 092 varav 948 var barn och 
ungdomar. 
 
Folkrörelsearkivets arrangemang i Forskarrum Nordanå 

 2017 2016 2015 

Antal besökare 1 512 958 1 683 

 
Forskarrum Nordanå totalt 

 2017 2016 2015 

Antal besökare 3 092 3 893 3 485 

Varav barn och unga 948 1 205 1 034 

 
Arkivpedagogik 
Utvecklande av pedagogiska metoder, aktiviteter och skolprogram (10) 
 
Genomförda skolprogram och besök av klasser 2017  
Under 2017 har FAV erbjudit sex skolprogram i Skellefteå kommun. Totalt har 352 elever deltagit i 
något av FAV:s skolprogram. 
 
2:a världskriget i arkiven 
2017-02-03 Kulturverkstaden, Nordanå åk 9, 24 elever, 1 lärare Sofie Hedman 
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Skrivklubben 
2017-01-10 Skellefteå stadsbibliotek  åk 3–6, 9 elever  Sofie Hedman 
2017-01-17 Forskarrum Nordanå  åk 3–6, 9 elever   Sofie Hedman 
2017-01-24 Forskarrum Nordanå  åk 3–6, 5 elever  Sofie Hedman 
2017-01-31 Forskarrum Nordanå  åk 3–6, 5 elever  Sofie Hedman 
 
Korta vägen 
2017-02-07 Campus Skellefteå   12 elever, 1 lärare  Sofie Hedman 
2017-02-09 Campus Skellefteå    12 elever, 1 lärare   Sofie Hedman 
 
Arkivdetektiven 
2017-09-29 Kulturverkstaden, Nordanå åk 3, 55 elever, 6 lärare  Jörgen Andersson,  Skellefteå 
           museum 
2017-10-06 Kulturverkstaden, Nordanå åk 4, 20 elever, 2 lärare  Marika Eserstam Kjellsson 
 
Lek och upptäck arkiven 
2017-10-24 Forskarrum Nordanå   åk 5, 19 barn, 3 vuxna Marika Eserstam Kjellsson 
 
Uppdraget 
2017-02-08 Sunnanåskolan   åk 5, 50 elever, 2 lärare Sofie Hedman 
2017-02-14 Lejonströmskolan   åk 5, 45 elever, 5 lärare Sofie Hedman 
2017-02-15 Lejonströmskolan   åk 5, 22 elever, 1 lärare Sofie Hedman 
2017-02-21 Norrhammarskolan   åk 5, 45 elever, 2 lärare Sofie Hedman 
2017-02-22 Sunnanåskolan   åk 5, 20 elever, 1 lärare Sofie Hedman 
 
 
 
 

SAMVERKAN FÖR ÖKAD KUNSKAP 
 
Övergripande mål för verksamheten 

12. Att öka samverkan med aktörer inom ABM-området, liksom med forskare, organisationer, föreningar 
och privatpersoner, företrädesvis inom länet, men även på nationell nivå. 
 
Mål under perioden: 
Ökad samverkan lokalt, regionalt och nationellt 

 Upprätthålla och utveckla befintliga kontakter och samarbeten inom ABM- och kulturområdet. (12)  

 Utveckla samarbeten med aktörer inom nya områden. (12)  
 
 
SAMVERKAN FÖR ÖKAD KUNSKAP – KVALITATIV REDOVISNING 
 
Folkrörelsearkivet prioriterar i sin verksamhet samverkan för ökad kunskap. Genom samverkan nås 
många positiva effekter för de inblandade parterna då man drar fördel av varandras resurser och 
erfarenheter. Folkrörelsearkivet har genom åren upparbetat och deltar i ett stort nätverk, såväl lokalt 
som regionalt och nationellt, för samverkan inom det kulturhistoriska området, se under Kvantitativ 
redovisning nedan. 
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I Föreningen Sveriges länsarkivarier möts arkivchefer från länsarkiven i landet och diskuterar 
gemensamma frågor, som den nu förestående arkivutredningen och hur arkiven ska anpassa sin 
verksamhet efter den nya dataskyddsförordningen (GDPR). 
 
Forskarrum Nordanå 
På operativ nivå är FAV aktivt i det nätverk som arkivet ingår i. Forskarrum Nordanå är kanske den 
mest organiserade och etablerade aktiviteten för samverkan, där FAV sedan 2014 samverkar med 
Företagsarkivet i Westerbotten och Skellefteå Museum i en gemensam avdelning i museibygganden 
på Nordanå. De tre organisationerna delar en gemensam reception, en forskarsal med bibliotek samt 
rum för pedagogisk verksamhet. 
 
Inom Arkivnätverken i Skellefteå och Umeå sker samverkan med andra arkiv på lokal nivå. Vidare 
medverkar FAV i en rad aktiviteter för samverkan, vilka redovisas nedan. 
 
Befintliga kontakter (12) 
Representation i organisationer 
Folkrörelsearkivets ambition för samverkan bekräftas också i medarbetarnas engagemang i andra 
föreningar och organisationer. Personalen deltog aktivt under 2017 och var representerade i 
Föreningen Sveriges länsarkivarier (Ola Wennstedt), Skelleftebygdens lokalhistoriska förening 
(SKEFO) (Elisabeth Wiklund, Marika Eserstam Kjellsson, Sofie Hedman); Arkivnätverk Umeå (Karin 
Holmgren, Susanne Odell); Arkivnätverk Skellefteå (Marika Eserstam Kjellsson); Forskarrum Nordanå: 
Bemanningsgruppen (Elisabeth Wiklund), Kärngruppen (Marika Eserstam Kjellsson, Elisabeth 

Wiklund, Sofie Hedman), Styrgruppen (Ola Wennstedt); Pedagogpoolen Nordanå (Marika Eserstam 
Kjellsson, Sofie Hedman); Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap (Marika Eserstam Kjellsson, Sofie 
Hedman); Den nationella gruppen för Arkivens dag (Susanne Odell); Referensgruppen för projektet 
Kvinnors företagande i Västerbotten, Företagsarkivet i Westerbotten, Centrum för 
regionalvetenskap, Umeå universitet (Karin Holmgren, Ola Wennstedt). 
 
Nya områden (12) 
Folkrörelsearkivet strävar efter att se nya infallsvinklar på den interna verksamheten och intar 
ständigt en öppen attityd mot externa initiativ och förslag. Samverkan med forskare, allmänhet och 
organisationer värderas högt och prioriteras i FAV:s verksamhet. 
 
 
SAMVERKAN FÖR ÖKAD KUNSKAP – KVANTITATIV REDOVISNING 
 
Vid ingången av 2017 befintlig samverkan (12) 

Arkivens dag, den nationella gruppen Planeringsmöten inför Arkivens dag samt 
avrapportering av utfallet. Bakom Arkivens dag 
står Svenska arkiv i samverkan för synlighet 
(SASS) som består av Folkrörelsernas 
Arkivförbund (FA), Föreningen 
arkivverksamma inom landsting och kommun 
(FALK), Föreningen för arkiv och 
informationsförvaltning (FAI), Näringslivets 
Arkivråd (NLA), Näringslivsarkivens förening 
(NAF) och Riksarkivet.  

Arkivnätverket i Skellefteå Tre planeringsmöten inför Arkivens dag den 
11/11. 

Arkivnätverket i Umeå Planeringsmöten inom Arkivnätverket vid 8 
tillfällen inför Arkivens dag. 
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Forskarrum Nordanå Omdisponering av lokalen, ny receptionsdisk, 
en rad aktiviteter och utställningar, 
gemensamma och i egen regi (redovisas ovan).  
Möte med styrgruppen för Forskarrum 
Nordanå den 8/12. 

Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek Hushållningssällskapets "Handlingar" från FAV 
är digitaliserade och tillgängliga på adressen 
http://www.ub.umu.se/sok/digitaliserat-
material/hushallningssallskapet. 

Företagsarkivet i Westerbotten Återkommande samverkan rörande 
tillhandahållande av Företagsarkivets 
samlingar i Umeå. Löpande samverkan 
omkring drift och underhåll av lokaler, 
arkivsamverkan, utställningar, föredrag, 
seminarier samt Forskarrum Nordanå. 

Föreningen Sveriges länsarkivarier (FSLA) Återkommande möten och samverkan på 
nationell nivå. 

Institutet för språk och folkminnen (ISOF) Tillhandahållande av ISOF:s material. Möten 
med representanter för ISOF 11/10 och 25/10. 

Kultur Skellefteå Planering inför Digitala berättelser, ett 
dokumentationsprojekt för skolelever där 
eleverna arbetar med arkiv och iPad. 

Kvinnohistoriskt museum Bidragit med material till utställningsmonter. 

Skelleftebygdens lokalhistoriska förening (SKEFO) Lokalhistoriska dagar i Skråmträsk den 22–
23/9. Ernst Westerlunddagen den 28/10. 
Folkrörelsearkivet deltog med utställning i 
teaterfoajén, för de 90 besökarna. 

Skellefteå museum Löpande samverkan omkring drift och 
underhåll av lokaler, arkivsamverkan, 
utställningar, föredrag, seminarier samt 
Forskarrum Nordanå. 

Västerbottens museum Löpande samverkan omkring drift och 
underhåll av lokaler, arkivsamverkan, 
utställningar, föredrag, seminarier. 
Samverkanssamtal om gemensamma lokaler. 

 
Samverkan inom nya områden etablerad under 2017 (12) 

Campus Skellefteå och Exploratoriet – Skellefteå 
Sience Center 

Forskarfredag i Forskarrum Nordanå, ett 
samarbete mellan Campus Skellefteå, 
Exploratoriet och FAV, i Forskarrum Nordanå. 
Forskarfredag genomfördes den 29/9 i 
Forskarrum Nordanå. 

Kultur Skellefteå Digitala berättelser, planering inför ett 
dokumentationsprojekt för skolelever där 
eleverna arbetar med arkiv och iPad. 

Kultur Skellefteå och Skellefteå museum Barnkulturdagar där FAV medverkade den 29/9 
med programmet Lek oh lär i arkiven, i 
Forskarrum Nordanå. 

Skellefteå Stadsbibliotek Skolprogrammet Uppdraget. 

Västerbottens museum Möte med museets ledning om lokalfrågan den 
11/9. 



 
31 

Folkrörelsearkivet i Västerbottens ekonomi 
 
Ekonomi 
En fördelningsnyckel finns upprättad mellan Region Västerbotten, Skellefteå kommun och Umeå 
kommun om hur stor andel av det totala driftsanslaget varje organisation bidrar med: Region 
Västerbotten 62,5 %, Skellefteå kommun 13,1 % och Umeå kommun 24,4 %.  
 
Driftsanslagen från dessa bidragsgivare uppgick för 2017 totalt till 2 899 000 kr, alltså ett något högre 
belopp än för 2016 då de uppgick till 2 860 400 – en ökning om 38 600 kr, procentuellträknat en 
ökning om 1,35 %.  Driftsanslagen har alltså ökat något i krontal från föregående år, men realvärdet 
blir dock något lägre för 2017 eftersom Riksbanken konstaterat en inflation om 1,9 % för 2017. 
Statens kulturråd bidrog därutöver med ett anslag om 307 000 kr. 
 
Resultaträkningen för 2017 visar på ett relativt stort positivt resultat. Överskottet beror till största 
delen på inbesparade lönekostnader som är resultatet av beviljade tjänstledigheter under året  
(+492 682 kr) och att hyresvärden fakturerat endast tre  av fyra hyresinbetalningar för 2017  
(+59 465 kr), en total minskning om 552 147 kr av förväntade kostnader.  
 
Antalet medlemmar i föreningen FAV har ökat under 2017, varför även intäkterna för 
medlemsavgifter har ökat till 112 500 kr (85 100 kr år 2016). Genom att fler organisationer genom 
medlemskap har erhållit en lägre arkivavgift har intäkterna för arkivavgifter minskat något , 515 650 
kr (571 576 kr år 2016).  
 
Andelen lönebidrag från Arbetsförmedlingen och från Skellefteå kommun uppvisar ett  positivt 
resultat, 437 000 kr,  mot i budget förväntat belopp om 330 000 kr. 
 
Balansräkningen utvisar att det egna kapitalet har ökat under året. Beträffande aktieinnehavet kan 
konstateras att FAV i portföljen innehar 1 000 aktier NCC B. NCC beslutade vid årsmötet 2016  att 
överföra samtliga aktier i sitt bolag Bonava AB (tidigare NCC Housing) till ägarna av NCC-aktier i 
proportion 1:1. Detta beslut fick till följd att FAV erhöll 1 000 Bonava B-aktier med ett 
marknadsvärde 2017-12-31 om  114,60 kr, alltså totalt 114 600 kr. 
 
Aktiemarknaden svänger och marknadsvärdet för FAV:s portfölj uppgick vid årsskiftet till 1 790 638 
kr, inklusive Bonava B (marknadsvärdet för portföljen 2016-12-31 var 2 017 725 kr). Av dessa medel 
utgör 400 000 kr den summa som avsatts för Trygghetsfonden. Huvuddelen av arkivets likvida medel 
är placerade i KF Sparkassa (727 726 kr) och är avsatta för Lokalfonden.  
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Folkrörelsearkivet i Västerbotten 
Resultaträkning 2017-01-01 – 2017-12-31 
 
INTÄKTER 
 

Budgetpost Utfall (kr) Enligt budget (kr) Utfall (%) 

 
Region Västerbotten 

Driftsanslag 1 681 200 1 661 200  
Summa 1 681 200 1 661 200 101,2 % 
 
Skellefteå kommun 

Driftsanslag 538 900 538 900 100,0 % 
Lönebidrag 41 893 30 000 139,6 % 

Summa 580 793 568 000 102,3 % 
 
Umeå kommun 

Driftsanslag 698 900 699 000 100,0 % 
Summa 698 900 699 000 100,0 % 
 
Arbetsförmedlingen 

Lönebidrag 395 155 300 000 131,7 % 
Summa 395 155 300 000 131,7 % 
 
Statens kulturråd 

Verksamhetsbidrag 307 000 310 000 99,0 % 
Summa 307 000 310 000 99,0 % 
 
Kapitalavkastning 

Aktieutdelning 100 900 70 000  144,1 % 
Räntor 2 633 0 - 

Summa 103 533 70 000 147,9 % 
 
Övriga intäkter 

Medlemsavgifter 112 500 85 000 132,4 % 
Bokbinderiet 60 321 35 000 172,3 % 
Arkivavgifter 515 650 555 000 92,9 % 
Övriga intäkter 16 963 5 000 339,3 % 

Summa 705 434 680 000 103,7 % 
 
Egna medel 0 0  
Summa 0 0 0 % 
 

Summa intäkter 4 472 015 4 288 200 104,3 % 
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KOSTNADER 
 

Budgetpost Utfall (kr) Enligt budget (kr) Utfall (%) 

 
Personal 

Löner -2 198 367 -2 310 000 95,2 % 
Sociala kostnader -687 079 -878 000 78,3 % 
Förändring semesterlöneskuld 18 155 - - 
Personalvård -20 370 -30 000 67,9 % 
Hälsovård -14 535 -18 000 80,8 % 
Pensionspremier -198 856 - - 
Skatt pensionspremier -9 178 -12 000 76,5 % 

Summa -3 110 230 -3 248 000 95,8 % 
 
Resor och konferenser 

Resor, traktamenten 45 361 41 100  110,4 % 
Kurser, konferenser 18 130 30 000 60,4 % 

Summa 63 491 71 000 89,4 % 
 
Styrelsen, årsmötet 

Styrelsen, årsmötet 15 752 23 000 68,5 % 
Summa 15 752 23 000 68,5 % 
 
Hyror, tel, porton, frakter 

Hyror 523 058 600 000 87,2 % 
Telefon 41 382 36 000 115,0 % 
Städ 71 485 73 000 97,9 % 
Porton och frakter 14 104 12 000 117,5 % 

Summa 650 029 721 000 90,2 % 
 
Inventarier, förbrukning 

Inventarier 24 726 18 000 137,4 % 
Förbrukningsmaterial 13 261 46 000 28,8 % 
Mjukvara och webb 15 212 30 000 50,7 % 
Kopiatorer, hyra 51 430 57 000 90,2 % 
Bokbinderiet 3 023 10 000 30,2 % 
Pedagogisk verksamhet 4 703 10 000 47,0 % 

Summa 112 355 171 000 65,7 % 
 
Övriga kostnader 

Övriga kostnader 33 104 5 000 662,1 % 
Summa 33 104 5 000 662,1 % 
 

Summa kostnader -3 984 961 -4 239 000 94,0% 

 
 
 

Överskott 487 054  
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Folkrörelsearkivet i Västerbotten 
Balansräkning 2017-01-01 – 2017-12-31 
 
INGÅENDE BALANS 2017-01-01 
 
Tillgångar Skulder och eget kapital 

Kassa 263 kr Skulder 
Inventarier 1 kr Skatter och arbetsgivar-  
Bank 404 361 kr avgifter (personal) 105 850 kr 
Skattekonto 3 kr Semesterskulder 68 433 kr 
OK 26 110 kr Övriga skulder 0 kr 
KF sparkassa 725 195 kr Summa skulder 174 283 kr 
Plusgiro 45 kr  
Aktier 487 019 kr Eget kapital 
Arbetsförmedlingen 33 125 kr Lokalfonden 700 000 kr 
Skellefteå kommun 21 246 kr Trygghetsfonden 400 000 kr 
Övriga fordringar 11 196 kr Balanserat resultat 356 657 kr 
  Årets resultat 77 624 kr 

  Summa eget kapital 1 534 281 kr 
   

Summa 1 708 564 kr Summa  1 708 564 kr 

 
 
UTGÅENDE BALANS 2017-12-31 
 
Tillgångar Skulder och eget kapital 

Kassa 3 228 kr Skulder 
Inventarier 1 kr Skatter och arbetsgivar-  
Bank 955 094 kr avgifter (personal) 125 722 kr 
Skattekonto 0 kr Semesterskulder 71 780 kr 
OK 26 213 kr Övriga skulder 36 610 kr 
KF sparkassa 727 726 kr Summa skulder 234 112 kr 
Plusgiro 193 kr 
Aktier2 487 0203 kr Eget kapital 
Arbetsförmedlingen 24 294 kr Lokalfonden 700 000 kr 
Skellefteå kommun 10 695 kr Trygghetsfonden 400 000 kr 
Övriga fordringar 0 kr Balanserat resultat 413 298 kr 
  Årets resultat 487 054 kr 

  Summa eget kapital 2 000 352 kr 
 

Summa 2 234 464 kr Summa  2 234 464kr 

  
 
 
 
 
  

                                                           
2
 Marknadsvärde 2017-12-31: 1 790 637,50. 

3
 Anskaffningsvärde 487 019,80 kr (avrundat). 
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Slutord  
 Återigen har ett verksamhetsår vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten avslutats. Arkivhandlingar har 
levererats omhändertagits och gjorts tillgängliga för forskning. Närmare 600 forskarbesök och 
förfrågningar har tagits om hand under året, och drygt  7 400 personer, barn, ungdom och vuxna, har 
kommit i kontakt med Folkrörelsearkivet genom de olika formerna av utåtriktad verksamhet som FAV 
arrangerat eller medverkat i. Ett varmt tack riktas därför till personalen i Skellefteå och Umeå för en 
strålande arbetsinsats under 2017. 
 
Styrelsen för Folkrörelsearkivet i Västerbotten får slutligen uttrycka sitt varma tack till Region 
Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen i Västerbottens län och 
Statens kulturråd för det ekonomiska stöd, som utgått till FAV under verksamhetsåret 2017, samt ett 
särskilt tack till alla Folkrörelsearkivets medlemmar och deponenter för bistånd till verksamheten i 
form av medlems- och arkivavgifter. 
 
 
 
Umeå i februari 2018 
 
 
 
Björn Högberg    Ivar Söderlind    Lars-Olov Sjöström  
 
 
 
Curt Wallmark    Kjell Thelberg    Peter Vigren 
 
 
 
Eva Andersson    Rune Nyström    Bernt Lundström 
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Bilaga 1  
Leveranser 2017 
 

Skellefteå: 75 leveranser (14 hyllmeter) 
Umeå: 126 leveranser (91 hyllmeter) 
Totalt: 201 leveranser (105 hyllmeter) 

 
Skellefteå
Allmänna Rikssjukkassans lokalavd. i Krångfors 
Anderstorps socialdemokratiska förening 
Bjurfors-Brönstjärns socialdemokratiska förening 
Bostadsrättsföreningen Frögårdarna, Skellefteå 
Burträsk hushållningsgille 
Burträsk ömsesidiga hästförsäkringsförening 
Centerkvinnorna, Renbergsvattnet 
Diabetesföreningen, Västerbotten 
EFS Boliden 
EFS Kåge 
Familjen Dahlqvist, Storkågeträsk 
Filadelfiaförsamlingen, Rökå 
FOS, Skellefteå 
Frivilliga automobilkåren, Skellefteå 
Frostkåge by 
Föreningen Norden, Skellefteå 
Granbergsträsk by 
GS avd 15, norr 
Hökmarks by 
Hörselskadades förening, Malå 
Klubben Excelsior i Yttervik 
Klutmarks by 
Kristdemokraterna, Skellefteå 
Kroksjöns by Skellefteå 
Krångfors missionsförening 
Krångfors skytteförening 
Kåsböle by 
Lappvattnets byamän  
Liberalerna Skellefteå 
Långvikens bönhusförening 
Lövångers blåbandskrets 
Malå centeravdelning 
Norsjö missionsförsamling 
Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa avd 

1215, Krångfors 
Olof Daniel Markgren, Källbomark 
Ordenssällskapet w:sex, Skellefteålogen 
PRO, Byske 
Prästbordets socialdemokratiska förening 
Rönnskärs IF 

Skellefteå AIK bordtennisklubb 
Skellefteå AIK, cykelklubb 
Skellefteå AIK, friidrott 
Skellefteå arbetarekommun 
Skellefteå Brukshundklubb 
Skellefteå bröstcancerförening 
Skellefteå FF-Fotbollsklubb 
Skellefteå försvarsförbund 
Skellefteå hembygdsförening 
Skellefteå kommunaltjänstemannaförening 
Skellefteå lokalhistoriska förening 
Skellefteå tangosällskap 
Skellefteå trädgårdssällskap 
Skellefteå västra erkända sjukkassa 
Skråmträsk Idrottsklubb 
Skråmträsk missionsförening 
Skråmträsk-Bjurfors SPF 
SMU Övre Norrland 
Solglimten Svenska missionen, Krångfors 
Stiftelsen Edelvik med Edelviks Folkhögskola 
Studiefrämjandet, Skellefteå 
Sunnanå sportklubb 
Svend Raaby 
Svenska missionskyrkan, övre Norrlands distrikt 
Svenska Skogs- och flottnings arbetareförbundet 

893, Uttersjöbäcken 
Svensk-kinesiska föreningen 
Sveriges pensionärers riksförbund avd 68 
Guldkornet, Skellefteå 
Sångkörens samfällighet (Villaförening) 
Sörböle-Anderstorp PRO 
Vebomarks blåbandsförening 
Vebomarks tjurägareförening 
Visions pensionärssektion, Skellefteå 
Västerbottens läns distrikt av SGU 
Västerbottens läns förening för specialpedagogik 
Västerbottens norra fornminnesförening 
Västerbottens norra fornminnesförening 
Åselets bygdegårdsförening, Jörn 
Östanbäcks by
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Umeå 
ABF, Västerbotten 
Axel V Sundkvist, Umeå 
Backens LRF 
Backens manskör 
Bjurholms trädgårdssällskap 
Brattfors CKF 
Bredviks by 
BRF Öbacka Strand 3 
Brännlands socialdemokratiska förening 
Bygderådet Umeå 
Bäcks by, Robertsfors 
Dina Försäkringar Nord 
Djupsjö-Baggårds CKF 
Djurskyddet, Västerbotten 
EFS, Levar 
EFS, Rundvik 
EFS, Röbäck 
EFS, Stöcke 
EFS, Vindeln 
Equmenia, Vännäs 
Folkkampanjen "Nej till kärnkraft", Umeå 
Friluftsfrämjandet, Umeå 
Föreningen för 5-dagars, Västerbotten 
Föreningen för alternativ kultur i Umeå 
Föreningen jazz, Umeå 
Föreningen Norden, Lycksele 
Gamla Storbäckens by 
Grafiska fackföreningen avd 104, Umeå 
Gräsmyrs CKF-avdelning 
Gumboda Hed Folkfest, ideell förening 
Gustav Rosén 
Hembygdsföreningen Umbygda 
Hissjö-Håkmarks socialdemokratiska förening 
Hissjökretsen för kyrkligt frivilligarbete 
Holmöns fiskförsäljningslag 
HSO, Umeå 
Hörnefors teaterförening 
Hörselskadades riksförbund, Västerbotten 
Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, 
Umeå 
IOGT-logen 4439 Kuststjärnan, Norrbyn 
IOGT-logen 780 Första Steget, Olofsfors 
IOGT-NTO-föreningen 2477 Fridsblomman, Röbäck 
IOGT-NTO-föreningen 2742 Skärgårdsklippan, 
Sandvik 
IOGT-ungdomslogen 235 Fridsplantan, Röbäck 
Junkboda by 
Jägareförbundet, Västerbotten 
Järnäs by 
KFUM Norrbyskärsläger 
KFUM, Umeå 
Leader URnära  
Lycksele baptistförsamling 
Långeds CKF 
Lögdeortens centeravdelning 
Lögdeortens CKF 

Maja Beskow, Umeå 
Medborgarskolan Nord 
Nordmalings CKF-krets 
Norrfors IK 
Norrlands entomologiska förening 
Nyåkerortens CKF 
Olofsfors arbetarförening 
Olofsfors IK 
Pensionerade lärares riksförbund, Västerbotten 
RFSL, Umeå 
RFSU, Västerbotten 
Robertsfors centerkrets 
Robertsfors socialdemokratiska förening 
RTP, Umeå 
Röbäcks godtemplares byggnadsförening upa 
Röda Korset, Backen-Tavelsjö 
Röda Korset, Botsmark 
Röda Korset, Västerbotten 
Rödå folkpartiavdelning 
Rödåbygdens lokalavdelning av FPU 
Rödåortens mejeriförening 
SACO/SR-rådet, Umeå Universitet 
Sigrid Holmström, Umeå 
Sikeå socialdemokratiska förening 
Sincaris vänner, Åsele 
Skogs- och träfacket avd 2, Västerbotten 
Slussfors Baptistmission 
Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola 
Storumans baptistförsamling 
Strokeföreningen i Umeå med omnejd 
Studiefrämjandet, Umeå 
Studieförbundet Vuxenskolan, Västerbotten 
SULF, Umeå 
Svensk biblioteksförening, region Västerbotten 
Svenska pudelklubben, norra avdelningen 
Svenska skogsarbetareförbundet avd 675, Klippen 
Svenska träindustriarbetareförbundet avd 36, 
södra Västerbotten 
Svenska turistföreningen, södra Lapplandskretsen 
Sveriges pensionärers riksförbund Distrikt 
Västerbotten 
Sällskapet Pehr Adam Strombergs vänner 
Tjälamarks by 
Umeå afasiförening 
Umeå dövas förening 
Umeå FUB 
Umeå Idrottsklubbs kamratförening 
Umeå IK 
Umeå musiksällskap 
Umeå sockens kreaturförsäkringsförening 
Umeå teaterförening 
Umeå trädgårdssällskap 
Umeåföreningen hem och samhälle 
Unionens klubb vid Element Six AB, Robertsfors 
Vinlidens baptistförsamling 
Vännäs damkör 
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Västerbottens baptistmission 
Västerbottens basketbollförbund 
Västerbottens bygdegårdsdistrikt 
Västerbottens läns bröstcancerförening 
Västerbottens läns strokeförening 
 
 
 
 

Västerbottens Dövas Länsförbund 
Västerbottens läns afasiförening 
Västerbottens länsförbund Hem och Samhälle 
Öhns vägsamfällighet 
Överrödå bagarstugeförening 
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Bilaga 2 
 
Medlemmar 
 
Antalet medlemsorganisationer 2017-12-31 = 276 (+26) 
 
ABF, Mitt i Lappland 
ABF, Skellefteå 
ABF, Umeåregionen 
ABF, Västerbotten 
Adoptionscentrum, Västerbotten 
Anumark-Innertavle samfällighetsförening 
Astma- och allergiföreningen, Umeå 
Bjurholms arbetarekommun 
Bjurholm-Vännäs reumatikerförening 
Blågrundet-Svajets vattenförening 
Bostadsrättsföreningen Frögårdarna, Skellefteå 
BRF Öbackastrand 3 
Bureå Idrottsförening 
Burträsk jaktvårdskrets 
Bygderådet Umeå 
Byske Folkets Parkförening upa 
Byskeälvens fiskevårdsområde, AC-delen 
Centerkvinnorna, Västerbotten 
Centerns kommunorganisation, Robertsfors 
Centerns ungdomsförbund, Västerbotten 
Centerpartiet, Skellefteå 
Centerpartiet, Västerbotten 
Civilförsvarsförbundet, Västerbotten 
Clemensnäs hockey 
Coop Nord 
DHR, Norsjö 
DHR, Västerbotten 
Diabetesföreningen i Umeå med omnejd 
Diabetesföreningen, Västerbotten 
Dina Försäkringar Nord 
Djurskyddet, Västerbotten 
Dorotea arbetarekommun 
EFS, Västerbotten 
Equmenia Nord 
Equmeniakyrkan Region Nord 
Equmeniakyrkan Skellefteå 
Ersboda SK 
Ersboda slöjdförening 
FAK, Umeå 
Fastighetsföreningen Köpmannen upa, Umeå 
Finansförbundet, Västerbotten 
Folkbildning Västerbotten 
Folkets hus och parker, Norr- och Västerbotten 
Folkpartiet, Umeå 
Folkpartiet, Västerbotten 
Friluftsfrämjandet Umeå lokalavdelning 
Friluftsfrämjandet, Västerbotten 
Friluftsfrämjandets lokalavdelning, Norsjö 
Frivilliga automobilkåren, Skellefteå 
Frälsningsarmén DHK, Norrland 

Frälsningsarmén, Skelleftehamn 
Förbundet Unga rörelsehindrade, Västerbotten 
Föreningen för byggnadskultur, Umeå 
Föreningen Norden, Västerbotten 
Föreningen ångtåg, Västerbotten 
Företagarna, Västerbotten 
Författarcentrum Norr 
Försvarets personaltjänstförening, norra Sverige 
Gargnäs betelförsamling 
GS avd 15, norr 
Gula Villan 
Guldstalaget, Skellefteå 
Gymnastikförbundet Norr 
Handelsanställdas förbund avd 29, Umeå 
Handikappidrottsföreningen Renen, Boliden 
Hedlundakyrkan Umeå 
Hembygdsföreningen Umbygda 
Hjärt- och lungsjukas förening, Umeå 
Holmsunds socialdemokratiska förening 
Holmöns hembygdsförening 
HSO, Lycksele 
HSO, Umeå 
HSO, Västerbotten 
Hyresgästföreningen, region Norrland 
IBK Dalen 
IF Björklöven, Umeå 
IF Metall Norra Västerbotten 
IF Metall samverkan, Västerbotten  
IF Metall, södra Västerbotten 
IFK Umeå 
IOGT-NTO Västerbottens län 
IOGT-NTO-föreningen 2742 Skärgårdsklippan, 
 Sandvik 
Jägareförbundet, Västerbotten 
KFUM, Umeå 
Klemensnäs folketshusförening upa  
Kommunal, Västerbotten 
Konstfrämjandet, Västerbotten 
Konstnärscentrum Nord 
Korpen, Västerbotten 
Korskyrkan, Umeå 
Kristdemokraterna, Västerbotten 
Liberal ungdom, Västerbotten 
Liberala kvinnor, Västerbotten 
Lions distrikt 101 Polar inom Norrbotten och 
 Västerbotten 
Lions klubb, Holmsund-Obbola 
Livs Region Norr 
LO-facken, Västerbotten 
LP-RIA Västerbotten 
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LRF, Västerbotten 
Luleå Stifts Stiftsgården 
Lycksele IF 
Lycksele pingstförsamling 
Lycksele reumatikerförening 
Lycksele SK 
Lärarförbundets lokalavdelning, Robertsfors 
Lärarförbundets lokalavdelning, Umeå 
Lövångers hembygdsförening 
Malå arbetarekommun 
Malå hembygdsförening 
Medborgarskolan Nord 
Medlefors folkhögskola, Skellefteå 
MHF, Region Norr 
MHF, Umeå 
Missionskyrkan Vännäs 
Moderaterna, Västerbotten 
Munkvikens lägergård 
NBV Norr 
Neuroförbundet Skellefteå 
Nils Schillmark akademien 
Nordmalingsbygdens arbetarekommun 
Norr- och Västerbottens golfförbund 
NTF, Västerbotten 
Ordenssällskapet MG, Umeå 
Personskadeförbundet RTP, Västerbotten  
PRO, Backen 
PRO, Hörnefors 
PRO, Teg 
PRO, Västerbotten 
Prästbordets socialdemokratiska förening 
RBF Kemisten 
Reumatikerförbundet, Västerbotten 
RFSL, Umeå 
Riksbyggens intresseförening, Södra Västerbotten 
Riksförbundet pensionärsgemenskap, Umeå 
 kommunförening 
Riksteatern, Västerbotten 
Robertsfors socialdemokratiska arbetarekommun 
Röbäcks hembygdsförening 
Röda Korset, Umeåkretsen 
Rönnskärs IF 
S:t Lukasstiftelsen, Umeå 
SACO/SR rådet vid Umeå Universitet 
Sandviks IK 
Sara Lidman-sällskapet 
SBU, Västerbotten 
SCIRA, Västerbotten 
SEKO, Norra Norrland 
Sensus, norra Norrland 
SISU idrottsutbildarna, Västerbotten 
Skelleftebygdens släktforskare 
Skelleftehamns folketshusförening upa 
Skellefteå AIK, friidrott 
Skellefteå arbetarekommun 
Skellefteå Brukshundklubb 
Skellefteå diabetesförening 

Skellefteå FF-Fotbollsklubb 
Skellefteå god man och förvaltarförening 
Skellefteå hembygdsförening 
Skellefteå lokalhistoriska förening 
Skellefteå moderata förening 
Skellefteå motorsällskap 
Skellefteå orkesterförening 
Skellefteå Parasport 
Skellefteå Riksteaterförening 
Skellefteå rotaryklubb 
Skellefteå S:t Olofs rotaryklubb 
Skellefteå stadsmission 
Skellefteå tangosällskap 
Skellefteå trädgårdssällskap 
S-kvinnor i Västerbotten 
Socialdemokrater för tro och solidaritet, 
 Västerbotten 
Sorsele socialdemokratiska arbetarekommun 
Specialklubben för kontinentala fågelhundar 
SPF Rönnen, Umeå 
SPF, Västerbotten 
Spinnel-Annas släktförening 
SRF, Umeå 
SRF, Västerbotten 
Statstjänstemannaförbundet ATF, Umeåsektionen 
Stiftelsen Edelvik med Edelviks Folkhögskola 
Stiftelsen Solviks folkhögskola 
Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola 
Studiefrämjandet, Västerbotten 
Studieförbundet Bilda, Nord 
Studieförbundet Vuxenskolan, Västerbotten 
SULF, Umeå 
Sunnanå sportklubb 
Svensk Bretonklubb 
Svenska byggnadsarbetareförbundet, Västerbotten 
Svenska elektrikerförbundet avd 28, Nord 
Svenska målareförbundet avd 5, Norr- och 
 Västerbotten 
Svenska Naturskyddsföreningen, Västerbotten 
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd 29, 
 Obbola 
Svenska pudelklubben, norra avdelningen 
Svenska Riesenschnauzerklubben 
Svenska transportarbetareförbundet avd 28, Umeå 
Sångkörens samfällighet 
Sävaråkyrkan 
Södra Västerbottens släktforskare 
Sörfors samfällighetsförening 
TCO, Västerbotten 
Tegs scoutkår 
Tegs SK 
Umedalens IF 
Umeå arbetarekommun 
Umeå automobilklubb 
Umeå baptistförsamling 
Umeå blåbandsförening 
Umeå brottsofferjour 
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Umeå brukshundklubb 
Umeå bågskytteklubb 
Umeå centerkrets 
Umeå dövas förening 
Umeå fabriks- och hantverksförening 
Umeå folketshusförening 
Umeå folkmusikförening 
Umeå gymnastikförening 
Umeå koloniträdgårdsförening 
Umeå Kulturförening Humlan 
Umeå majblommeförening 
Umeå motorbåtssällskap 
Umeå musiksällskap 
Umeå parasportförening 
Umeå rotaryklubb 
Umeå segelsällskap 
Umeå simsällskap 
Umeå sjukhuspastorsråd 
Umeå södra rotaryklubb 
Umeå teaterförening 
Umeå trädgårdssällskap 
Ung vänster, Västerbotten 
Unga örnar, Västerbotten 
Unionen, Västerbotten 
URnära ideell förening 
Vasakyrkan, Umeå 
Vision Skellefteå 
Vision, Umeå 
Vårdförbundet, Västerbotten 
Vännäs arbetarekommun 
Vännäs bys samfällighetsförening 
Vännäs rotaryklubb 
Vänsterpartiet, Skellefteå 
Vänsterpartiet, Umeå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vänsterpartiet, Västerbotten  
Västerbottens 4H 
Västerbottens basketbollförbund 
Västerbottens blåbandsdistrikt 
Västerbottens bowlingförbund 
Västerbottens båtförbund 
Västerbottens distrikt av SAC 
Västerbottens fotbollsförbund 
Västerbottens friidrottsförbund 
Västerbottens handikappidrottsförbund 
Västerbottens idrottsförbund 
Västerbottens ishockeyförbund 
Västerbottens kalkbruksförening 
Västerbottens kennelklubb 
Västerbottens läns afasiförening 
Västerbottens läns barnmorskeförening 
Västerbottens läns hembygdsförbund 
Västerbottens läns hemslöjdsförening  
Västerbottens läns hushållningssällskap 
Västerbottens läns läkareförening 
Västerbottens läns nykterhetsförbund  
Västerbottens länsförbund Hem och Samhälle 
Västerbottens norra fornminnesförening 
Västerbottens orienteringsförbund 
Västerbottens skidförbund 
Västerbottens skyttesportförbund 
Västerbottens socialdemokratiska partidistrikt  
Västerbottens Vi Unga-distrikt 
Västerbotten-Ångermanlands scoutdistrikt 
Ålidhem-Sofiehems socialdemokratiska förening 
Åsele IK 
Öhns vägsamfällighet 
Övre norra motorcykel- och snöskoterförbundet 
Övre Norrlands distrikt av Svenska brukshundklubben  


