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Bilaga A. Verksamhetsberättelse för år 2020

Folkrörelsearkivet
i Västerbotten
Verksamhetsberättelse 2020

Omslaget:
På Arkivens dag 2020 lanserades podden ”Livet i arkivet”, som produceras av Demokratiska arkivet – ett projekt som leds av Folkrörelsearkivet i Västerbotten i samarbete med
Västerbottens museum och finansieras av Postkodstiftelsen.
Kollage av Irene Gustafson.
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Verksamhetsberättelse för år 2020
Inledning
Verksamhetsberättelsen är en redovisning av verksamheten vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten (FAV) under 2020 och baseras på de föresatser som redovisas
i Verksamhetsplan för år 2020.
Corona-pandemin har påverkat verksamheten på flera sätt under året. Framför
allt har den publika verksamheten ställts in eller ställts om. Årsmötet blev digitalt
men kunde ändå genomföras samma datum som planerat. Som en anpassning
till myndigheternas rekommendationer höll Folkrörelsearkivet helt stängt för fysiska besök i både Umeå och Skellefteå från den 1 april till 10 augusti 2020. Vi
stängde därefter återigen från den 22 december 2020 till den 24 januari 2021.
Däremellan har vi endast haft öppet för bokade besök och leveranser för att
trygga miljön för både personal och besökare.
Från att ha varit en arbetsplats med stark närvaro på den fysiska arbetsplatsen
har vi också anpassat oss till att arbeta mer hemifrån. Det gäller framförallt den
personal med administrativt respektive pedagogiskt ansvar som har bättre möjligheter att genomföra arbetsuppgifter hemifrån.
I verksamhetsberättelsen presenteras den ideella föreningen Folkrörelsearkivet
i Västerbottens organisation (I), därefter dess verksamhet under 2020 (II). Denna
del är strukturerad på samma sätt som verksamhetsplanen och indelad utifrån
samma fyra verksamhetsinriktningar: Verksamhetsstöd, Insamling, dokumentation och bevarande, Kunskapsspridning samt Samverkan för ökad kunskap, där Övergripande mål och Mål för perioden redovisas för varje kategori. Slutligen redovisas föreningens ekonomi (III) med revisionsberättelsen.
I bilagor återges inkomna leveranser under verksamhetsåret (bilaga 1) samt förteckning över föreningens medlemsorganisationer vid utgång av verksamhetsåret (bilaga 2).
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I. Föreningen Folkrörelsearkivet i Västerbottens
organisation
Folkrörelsearkivet i Västerbotten (FAV) är Sveriges största folkrörelse- och
föreningsarkiv vad gäller antal arkivbildare och mängden arkivmaterial.
Samlingarna består av handlingar från år 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 släktoch personarkiv. Sammanlagt förvaras arkiv från 9 077 arkivbildare vid FAV,
under arkivmässiga förhållanden, tillgängliga för forskare och allmänhet.
Arkivet på Nordanå i Skellefteå ansvarar för material från Norsjö, Malå och Skellefteå kommuner medan arkivet på Gammlia i Umeå ansvarar för material från
övriga kommuner i länet.

Arkivets vision och mål
Folkrörelsearkivet i Västerbotten ska vara en självklar källa till den Västerbottniska folkrörelse- och föreningshistorien och till länets kulturarv.
Folkrörelsearkivets mål är att vårda och bevara kulturarvet samt att följa, bevaka
och dokumentera utvecklingen i samhället, och medverka i 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 för regional enskild arkivverksamhet
Ur Region Västerbottens Kulturplan 2020–2023
Utvecklingsområde:

Gemensamma arkiv- och besökslokaler genom samverkan.

Aktiviteter:

Samverkan med Västerbottens museum, Företagsarkivet i
Westerbotten och ISOF.

Utvecklingsområde:

Ökad tillgänglighet till arkiven.

Aktiviteter:

Ökad fysisk och digital närvaro i hela regionen.
Information och rådgivning till arkivbildare.
Öka räckvidd i pedagogisk programverksamhet.

Utvecklingsområde:

Vidareutveckla samarbetet mellan Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten.

Aktiviteter:

Fortsatt dialog.

Utvecklingsområde:

Ökad kännedom om samlingarna.

Aktiviteter:

Prioritera inventering av samlingarna.
Föra in och synliggöra uppgifter i beståndskatalogen.
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Medlemsorganisationer
Folkrörelsearkivet är en ideell förening som styrs av sina medlemsföreningar.
Medlemmarna återspeglar en bred representation av det Västerbottniska föreningslivet – se förteckning över medlemmar vid utgången av 2020 i bilaga 2.

Årsmöte
Folkrörelsearkivets årsmöte hölls den 21 mars 2020. Det planerade årsmötet,
som för första gången skulle hållas i Skellefteå, genomfördes istället digitalt på
grund av Covid-19. Inför årsmötet hade 17 ombud anmält sig, vilket utgör ca
hälften av föregående års anmälda ombud. Vid det digitala mötet närvarade
slutligen 15 ombud representerande 14 (4,6 %) av de vid ingången av året 307
medlemsorganisationerna.

Styrelse, arbetsutskott, revisorer och valberedning
Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 bestått av följande ordinarie ledamöter och suppleanter. Ledamöterna väljs för en mandatperiod om två år och
återstående mandatperiod anges inom parentes.
Ordinarie ledamot

Suppleant

Ordförande

Lina Vänglund (1 år)
arbetarrörelsen

Kurt Olovsson (1 år)
arbetarrörelsen

Vice ordförande

Ivar Söderlind (1 år)
idrottsrörelsen

Björn Ericsson (1 år)
hembygdsrörelsen

Kassör

Lars-Olov Sjöström (2 år)
frikyrkorörelsen

Ulla Löfgren (2 år)
moderaterna

Ledamöter

Kjell Thelberg (2 år)
nykterhetsrörelsen

Rickard Björk (2 år)
fackliga tjänstemannarörelsen

Christina Hedström (2 år)
bildningsorganisationerna

Janna Nordell (2 år)
nykterhetsrörelsen

Peter Vigren (1 år)
arbetarrörelsen

Rolf Hedquist (1 år)
idrottsrörelsen

Lars-Eric Lidman (S)
Skellefteå kommun

Inger Lundqvist (L)
Skellefteå kommun

Bernt Lundström (S)
Umeå kommun

Per Holmström (C)
Umeå kommun

Lena Östergren (S)
Region Västerbotten

Jan-Olof Schöldström (L)
Region Västerbotten

Personalrepresentanter

Susanne Odell
(Unionen)

Anneli Rundström Karlsson
(Föreståndare Skellefteå/DIK)

Sekreterare/adj.

Anna Sténs
Arkivchef

Utsedda av kommuner
och Regionen
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Styrelsen har under året sammanträtt vid fyra tillfällen. Sammanträdesdatum
har varit 2020-03-21 (konstituerande), 2020-06-08, 2020-10-26 samt 2021-0208. Samtliga möten har hållits digitalt p.g.a. pandemin.

Arbetsutskott
Styrelsen har utsett ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter med en suppleant samt adjungerad sekreterare. Arbetsutskottet har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamot

Suppleant

Ordförande

Lina Vänglund

Peter Vigren

Vice ordförande

Ivar Söderlind

Kassör

Lars-Olov Sjöström

Adj. sekreterare.

Anna Sténs

Arbetsutskottet har under året sammanträtt vid tre tillfällen: 2020-06-01, 202010-19 samt 2021-02-01. Även dessa möten har hållits digitalt.

Revisorer
Revisorerna väljs för 1 år och har under 2020 varit följande:
Ordinarie ledamot

Suppleant

Bertil Holmberg
arbetarrörelsen

Emil Hansson
nykterhetsrörelsen

Mats Lundström
nykterhetsrörelsen

Birgitta Jacobson
nykterhetsrörelsen

Bertil Burén (C)
Region Västerbotten

Britta Enfält (L)
Region Västerbotten

Revisorerna har granskat halvårsbokslutet vid möte 2020-10-09 samt årsbokslutet vid möte 2021-02-18.

Valberedning
Årsmötet har som förberedande organ till årsmötet 2021 utsett en valberedning med följande sammansättning:
Ari Leinonen (sammankallande)
nykterhetsrörelsen

Anderas Westerberg
liberalerna

Niclas Bromark
idrottsrörelsen

Åsa Karlsson
arbetarrörelsen
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Bild 1. Delar av personalen i samband med personaldagen i september 2020.
Från vänster: Irene Gustafson, Susanne Odell, Erika Åström, Anneli Rundström Karlsson,
Lars Dyverfeldt, Anna Sténs, Elisabeth Wiklund, Karin Holmgren och Greger Wiklund.

Personal
Tillsvidareanställd personal
Sammantaget har Folkrörelsearkivet haft åtta tillsvidareanställda under år
2020.
Namn
Lars Dyverfeldt
Carina Engström
Karin Holmgren
Susanne Odell
Anneli Rundström Karlsson
Anna Sténs
Elisabeth Wiklund
Greger Wiklund

Befattning, stationeringsort
arkivassistent, Umeå
bokbindare, Skellefteå
förste arkivarie, Umeå
arkivarie, Umeå
arkivföreståndare, Skellefteå
arkivchef, Umeå
arkivassistent, Skellefteå
bokbindare, Skellefteå

Praktikanter och projektanställd personal
Ett antal praktikanter och projektanställda har varit verksamma vid arkivet under året.
Lars Sjölund, arkivassistent, Skellefteå, 2020-12-02 – 2021-05-31
Cuno Bernhardsson, projektanställd, Umeå, 2020-01-01 – 2020-04-30; 2020-09-28 –
2020-12-31
Irene Gustafson, projektanställd, Umeå, 2020-02-15 – 2022-01-31
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Ada Nilsson Lidström, bokbindare, Skellefteå 2020-06-08 – 2020-06-26; 2020-10-19 –
2020-12-31
Erika Åström, arkivassistent, Umeå, 2020-01-01 – 2020-12-31
Lena Öqvist, projektanställd, Skellefteå, 2020-01-01 – 2020-02-29

Under året har ytterligare tre praktikanter tjänstgjort i kortare perioder vid arkivet, som del i en utbildning eller arbetsmarknadsåtgärd.
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II. Folkrörelsearkivet i Västerbottens verksamhet
under 2020
Folkrörelsearkivets medarbetare bedriver en mångsidig utåtriktad publik
verksamhet. Som underbyggnad för arkivarbetet och den utåtriktade verksamheten är organisationen beroende av en väl utvecklad och fungerande stödfunktion.

VERKSAMHETSSTÖD
Övergripande mål för verksamheten
1. Att åstadkomma och upprätthålla en tillfredställande organisation, personalsituation och arbetsmiljö.
2. Att verka för en budget i balans och hålla en god likviditet.
3. Att verksamheten har de lokalresurser som krävs, såväl kvalitativt som
kvantitativt.
4. Att verka för en successiv utbyggnad och övergång till digitaliserat
verksamhetsstöd.

Delmål och resultat under perioden
Organisation (1)
Mål:

Arbeta för ökade samarbeten och utbyten mellan FAVs verksamheter i Umeå och Skellefteå

Resultat:

Arkivchefen har i regel besökt avdelningen i Skellefteå varje
månad undantaget semestermånaderna.
Gemensamma arbetsplatsträffar (APT) har hållits den sista
måndagen varje månad med undantag för juni, juli och december månad. Personaldagar hölls i Robertsfors den 21/1
och i Skellefteå den 14/9. En sommarutflykt till Vindeln och
Granö Beckasin med guidad tur i Sjungaregården ordnades
för personalen den 16/6.

Mål:

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

Resultat:

Under året har ett flertal fortbildningar och kompetenshöjande insatser gjorts, de flesta i digital form.
Under våren startade en fortbildande seminarieserie om samiska arkiv tillsammans med övriga länsarkiv i norra Sverige,
samt Riksarkivet. Den 1 juni ordnade Folkrörelsearkivet en
digital föreläsning med Anna-Lill Drugge, Umeå universitet,
om etiska perspektiv på samisk forskning och samiska arkiv.
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Arbetsmiljö
Sjukskrivningar har under året drabbat personal i flera personalkategorier. Sjukskrivningarna är resultat av både psykisk
och fysisk arbetsbelastning. För att få ett stöd för verksamhetens arbetsmiljöarbete, samt för att bättre kunna förebygga skador och rehabilitera personal har ett avtal upprättats med Feelgood, företagshälsovård.
Arbetsmiljöronder har under hösten genomförts vid FAV i
Umeå och vid FAV i Skellefteå, med genomgång och uppföljning av protokoll från föregående års rond. Skyddsombuden
och övrig personal har under året kontinuerligt gjort
insatser för arbetsmiljön med anledning av Covid-19. Daglig
desinficering av gemensamma ytor har utförts, samråd har
gjorts kring stängningar och öppningar av arkiven, möjligheter till hemarbete m.m.

Vid personaldagen i september arrangerade Folkrörelsearkivet en fortbildande föreläsning om immaterialrätt till vilken
både Företagsarkivets och Skellefteå museums personal
bjöds in. Ett tjugotal personer deltog, varav åtta av Folkrörelsearkivets anställda. Föreläsare var Katrin Bergström, jurist
vid Advokatbolaget, Skellefteå.
Tabell 1. Personalens medverkan i fortbildningar och konferenser under 2020.
Datum

Aktivitet

Arrangör

11/2

Arkivpedagogiskt forum

Arkivpedagogiskt forum

12–
13/2

Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik
(NCK) årliga vårmöte i Östersund.

NCK

9-10/3

Årsmöte och konferens om GDPR

FSLA (Föreningen Sveriges
Länsarkivarier)

28/4

Samiska arkiv: Uppstartsmöte

Arkivnätverk norr/Föreningsarkivet i Jämtland

29/5

Skolwebbinarium # 11 Att göra sina digitala
lärresurser mer användbara

Riksantikvarieämbetet

1/6

Samiska arkiv: Anna-Lill Drugge om etiska
perspektiv på samisk forskning och insamling

Arkivnätverk norr/ Folkrörelsearkivet i Västerbotten

8/6

Att möta illitterata nyanlända i pedagogiska sammanhang

Demokratiska arkivet (FAV
och Västerbottens museum)

11/6

Skolwebbinarium #13 "Vi har gjort den perfekta lärresursen – vad gör vi nu?"

Riksantikvarieämbetet
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15/6

Samiska arkiv: Anna Westman Kuhmunen
om AIDA och AIDA II

Arkivnätverk norr/ Folkrörelsearkivet i Västerbotten

1–2/9

Museiskola för arbetslivsmuseer och arkiv.

ArbetSam

24/9

”Så arkiverar du din webbplats”

Centrum för
Näringslivshistoria

5/10

Digitalt Föredrag och workshop “Fördjupning kring (normbrytande) kärlek och sexualitet i arkiven”

Västerbottens museum

13/10

Kamp och kalas – ett inspirationsmöte inför demokratijubileet

Demokrati100 m.fl.

16/10

Webbinarium: Grundläggande digital mötesteknik

Arbetets museum

20/10

Arkivpedagogiskt forum – inspirations- &
fortbildningsdag för arkivpedagoger

Arkivpedagogiskt forum

27/10

Webbinarium: Krisstöd till särskilda behov i
kulturlivet

Kulturrådet

29/10

Webbinarium: Arkivpedagogik och
skolsamarbete

Centrum för näringslivshistoria

4/11

Webbinarium: Gör folk av din forskning

Arkivet i Östersund

12/11

”Att intervjua för arkivet”

Centrum för
Näringslivshistoria

20/11

Arkivet online – Konsten att tyda handskrift
del 1 av 2

Arkivet i Östersund

25/11

Arkivet online – Sockenlappar i Jämtland

Arkivet i Östersund

1/12

Konferens: Digisam-dagen

Digisam/RAÄ

2/12

Arkivet online – Konsten att tyda handskrift
del 2 av 2

Arkivet i Östersund

2/12

Digital föreläsning: Kampen för rösträtt

Jamtli och Arkivet i Östersund

Mål:

Bibehålla och utveckla verksamheten vid bokbinderiet.

Resultat:

Folkrörelsearkivet i Västerbotten är ensamt i landet som
folkrörelse- och föreningsarkiv om att ha ett bokbinderi
inom den egna organisationen. FAV:s bokbinderi i Skellefteå
är en ovärderlig tillgång för säkerställandet av förutsättningarna för långsiktigt bevarande av arkivmaterial i norra Sverige, men också en källa till intäkter. Bokbindarna utför med
stor skicklighet och hantverksmässiga metoder uppdrag för
våra medlemsföreningar samt för privatpersoner, företag
och kommuner. De binder in dokument för långtidsförvaring, renoverar böcker och kartor, samt sanerar mögel, vilket
är nödvändigt inom all arkivverksamhet. Dessutom tillverkar
de unik förvaring, från enkel funktionell arkivförvaring till
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exklusiva vackra lådor med handmarmorerade papper till
kund.
Verksamheten vid bokbinderiet har varit begränsad under
2020 på grund av sjukskrivningar. Orderingången minskade
även under vårens pandemi. För att förstärka möjligheterna
att bibehålla och utveckla verksamheten vid bokbinderiet anställdes därför en feriearbetare/praktikant på deltid i två perioder under året.
Bokbinderiet har under året utfört 57 inbindningar av böcker
och häften. Ett antal böcker har lagats och enklare inbindningar har gjorts främst till externa kunder. Sammanlagt har
14 unika lådor tillverkats, både för internt bruk och till beställande kunder. Minst fyra timmar har ägnats åt mögelsanering av material. Dessutom utför personalen på bokbinderiet underhåll av den egna utrustningen och maskinparken.

Ekonomi och administration (2)
Mål:

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

Resultat:

Inför verksamhetsåret ökade bidragen från ordinarie anslagsgivare med knappt 1 %, där anslaget från Region Västerbotten stod för hela ökningen.
Projektmedel från externa finansiärer respektive extra anslag från Region Västerbotten och Kulturrådet på grund av
Covid-19 har dock ökat rörelsens resurser jämfört med föregående år.
I december 2019 beviljades Folkrörelsearkivet i Västerbotten
tillsammans med Västerbottens museum 2 085 000 kr kronor av Svenska Postkodstiftelsen för projektet ”Det demokratiska arkivet”. Projektet pågår under perioden 2020-02-01
till 2022-01-31. Projektledningen är förlagd till Folkrörelsearkivet i Umeå där Irene Gustafson anställts som projektledare.
I maj 2020 beviljades Företagsarkivet i Westerbotten, i samarbete med Folkrörelsearkivet och Västerbottens museum,
200 000 kr av Riksantikvarieämbetet för projektet ”Inventering av Olofsfors bruks ritningsarkivalier Steg 2”. Projektledningen förlades till Folkrörelsearkivet i Umeå där Cuno Bernhardsson utgjorde den huvudsakliga arbetskraften i projektet. Projektperioden pågick från 2020-10-01 till 2020-12-30
och slutredovisas senast 28 februari 2021.
Folkrörelsearkivet i Skellefteå beviljades ca 20 000 kr från
Skellefteå kommun för genomförande av ”Arkivmysteriet”
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för barn 7-12 år vid Berättarfestivalen år 2020. Medlen
kunde emellertid inte nyttjas p.g.a. Covid-19.
I november månad erhöll Folkrörelsearkivet särskilda förstärkningsmedel från Region Västerbotten om 100 000 kr för
att anpassa verksamheten under rådande pandemi. Medlen
används för att förstärka arkivets digitala infrastruktur. Användningen av medlen särredovisas senast den 15 maj 2021.
Ytterligare medel tilldelades i december 2020 Folkrörelsearkivet från Kulturrådet för utveckling av det arkivpedagogiska
arbetet på Nordanå i Skellefteå under pandemin. Projektet
heter “Hållbara arkivbesök – i skola, fritid och i ett livslångt
lärande i Skellefteå” och möjliggör bl.a. anställning av en extra arkivpedagog som kan utveckla det pedagogiska arbetet
vid FAV. Medlen ska förbrukas under verksamhetsåret 2021.
Mål:

Utveckla och effektivisera den administrativa funktionen.

Resultat:

Inom den ekonomiska administrationen har stora förändringar skett under året. RF-SISU har tagit över löneadministrationen och bokföringen för hela föreningen. Folkrörelsearkivet sköter fortsatt hantering av utgående och ingående
fakturor.
Förändringen grundar sig i behovet att anpassa arkivets administration till projekt som kräver särskild redovisning och
fler projektanställda.
Redovisningssystem och kontoplan har ändrats vilket har inneburit merarbete med att anpassa antagen budget till den
nya strukturen.
Utlokaliseringen av löneadministration och bokföring görs i
första hand under projekttiden för ”Demokratiska arkivet” då
projektmedel delvis täcker kostnaderna för tjänsten. Vid projekttidens slut får en utvärdering ske om behov och möjlighet till fortsatt utlokalisering till extern part.
En positiv konsekvens av utlokaliseringen är att den frigjort
tid för en av våra arkivarier som tidigare i det närmaste arbetat heltid med den ekonomiska administrationen. Nu kan
dennes kompetens istället användas i arkivets kärnverksamhet, vilket kan betecknas som ett steg i att effektivisera verksamheten.
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Mål:

Utveckla och förfina metod för administrering av arkivavgifter.

Resultat:

FAV hade vid utgången av år 2020 totalt 9 259 arkivbildare i
beståndsregistret. Av dessa är det endast en mindre andel
som är aktiva föreningar och erlägger arkivavgift. Totalt har
743 arkivbildare debiterats under 2020. Övriga 8 516 arkivbildare som av olika skäl inte kan debiteras någon arkivavgift
utgör alltså en majoritet av den totala mängden arkivbildare
som förvarar sitt arkivmaterial hos Folkrörelsearkivet i Västerbotten (se Tabell 2, samt Figur 1 och 2).

Tabell 2. Fakturering av arkivavgifter. Antal arkivbildare respektive hyllmeter arkivmaterial, 2019─2020.
2019

2020
Arkivbildare
Antal som fakturerats

Hyllmeter Arkivbildare
(hm)

Hyllmeter
(hm)

743

2 059

758

2 017

Antal som inte fakturerats

8 516

2 918

8 472

2 926

Totalt

9 259

4 977

9 230

4 943

Fakturerade

Ej fakturerade

Fakturerade

Ej fakturerade

Figur 2. Andel hyllmeter arkivmaterial som
fakturerades (41 %) respektive inte fakturerades (59 %) under år 2020.

Figur 1. Andel arkivbildare som fakturerades (8 %) respektive inte fakturerades (92
%) under år 2020.
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Faktureringen av arkivavgifter har år 2020 bidragit med
465 960 kr i intäkter till Folkrörelsearkivet.
Ett antal av 58 arkivbildare, varav 6 är medlemmar i FAV, har
trots påminnelse inte erlagt medlems- eller arkivavgift för
2020. De uteblivna intäkterna uppgår till totalt 22 650 kr,
varav medlemsorganisationernas andel utgör 3450 kr. Resultatet har därmed förbättrats i jämförelse med förra året då
de uteblivna intäkterna uppgick till 28 000 kr.
Medlems- och arkivavgifter
De medlems- och arkivavgifter som fastställdes vid årsmötet
2015 är fortsatt gällande:

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

Lokaler (3)
Mål:

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

Resultat:

Folkrörelsearkivet har under några månader disponerat ett
kontorsutrymme som tillhör Företagsarkivet i Skellefteå.
Detta har medfört en betydlig förbättring av arbetsmiljön för
en av våra arkivassistenter som tidigare hade sitt kontor i
sorteringsrummet för arkivmaterial.
För att skapa nödvändigt utrymme i arkivlokalerna på
Gammlia i Umeå har ett omfattande arbete gjorts med att
identifiera och flytta verifikat till arkivets depå i Hörnefors.
Sammantaget har 69 hyllmeter flyttats (Tabell 4).
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Trots flytt av material är det fortsatt brist på utrymme i arkivlokalerna på Gammlia, vilket medför att det är svårt att hålla
större arkivleveranser samlade på en plats.
Under de senaste fyra åren har det skett en medeltillväxt av
arkivmaterial på 40 hm per år i Umeå. I Skellefteå är den årliga medeltillväxten under samma period 6,75 hm. För närvarande finns 528 hm tillgängliga i lokalerna på Gammlia (Tabell
3). Med nuvarande tillväxt innebär det att de befintliga arkivlokalerna har fyllts om ca 13 år. För att lösa bevarandefrågan
på Gammlia krävs eventuellt ett tillfälligt stopp för leveranser, en storsatsning på uppordning av befintliga arkiv, samt
en utökning av arkivlokalerna.
Tabell 3. Folkrörelsearkivets arkivlokaler. Kapacitet och nyttjande av hyllmeter (hm) över
tid, år 2017–2020.
Total
kapacitet
(hm)

2020

2019

2018

2017

Skellefteå

2 000

1 434

1 423

1 416

1 417

Umeå

4 071

3 543

3 520

3 496

3 437

Totalt

6 938

5 461

5 358

5 328

5 294

Tabell 4. Förändring i antalet nyttjade hyllmeter (hm) vid Folkrörelsearkivet i Skellefteå
respektive Umeå i jämförelse, åren 2015–2020.
År

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Skellefteå

+11

+7

-1

+10

-54

-358

Umeå

+23

+24

+59

+54

-361

-18

Totalt

+34

+31

+58

+64

-415

-376

Flyttat till/från
Hörnefors*

+69

-1

-24

+4

-169

*I Hörnefors finns ett magasin där Folkrörelsearkivet förvarar verifikat från både Skellefteå och
Umeå.

Mål:

Fortsätta diskussioner om, och strategiskt arbete för, samverkan kring lokaler i Umeå och Skellefteå.

Resultatet:

Styrgruppen för Forskarrum Nordanå, bestående av cheferna för Skellefteå museum respektive FAV, samt
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+24

ordföranden för Företagsarkivet i Westerbotten sammanträder vid minst ett tillfälle per år, där frågor om gemensamma
lokaler och verksamhet behandlas. Ett möte hölls i januari
månad. Därefter har ärenden handlagts vid behov.
Arbetet för en arkivsatsning på Gammlia låg nere under våren på grund av merarbetet med pandemin och svårigheterna att mötas. Under hösten har arbetet tagits upp igen och
fyra möten har hållits. Mötena har skett i olika konstellationer med representanter från FAV, Västerbottens museum,
Företagsarkivet samt Institutet för språk och folkminnen
(ISOF). En tids- och aktivitetsplan för arbetet har tagits fram
av Västerbottens museum i vilken tidpunkt för byggnation
och flytt föreslås äga rum redan år 2023.

Digitalisering (4)
Mål:

Verka för fortsatt övergång till digital hantering inom verksamhetsstödet.

Resultat:

Under året har vi köpt in Office 365 för ideella föreningar till
samtliga medarbetare. Tillgången till nya Office-verktyg medför att personalen lättare kan flytta arbetet med olika enheter, samt arbeta hemifrån. Verktyg som gemensamma kalendrar, Teams, Sharepoint och One-drive har bidragit till
nya sätt att samarbeta och mötas, vilka har varit helt nödvändiga under pandemin.
Lönebesked skickas nu ut digitalt via Kivra.
Växel och analog telefoni har bytts ut till en molnbaserad
växel, soft phones samt möjlighet till mobil telefoni. Det nya
systemet är mer kostnadseffektivt och gör det möjligt att nå
Folkrörelsearkivet även när medarbetarna befinner sig på
resa, i arkivlokalerna eller arbetar hemifrån.
Nya licenser till FileMaker har upphandlats vilket innebär att
våra databaser lyfts från version 13 till 19. Hostingen har flyttats från företaget Trigono till Positionett i Stockholm.
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INSAMLING, DOKUMENTATION OCH BEVARANDE
Övergripande mål för verksamheten:
5. Att ta emot inlevererat material, samt i urval samla in material, och bevara det under arkivmässiga förhållanden.
6. Att gallra ut material enligt arkivmässiga principer.
7. Att utveckla metoder och teknik för att ta emot och erbjuda förvaring
av digitalt material.
8. Att säkerhetskopiera och förbereda samlingarna för framtida bruk genom digitalisering.

Delmål och resultat under perioden:
Aktiv förvaltning av samlingarna (5 och 6)
Mål:

Genomföra inventeringar av nya och befintliga arkiv för ökad
kännedom om samlingarna.

Resultat:

I enlighet med verksamhetsplanen skulle fokus under året
ligga på förvaltningen av befintliga arkiv snarare än aktiv insamling av nytt material. Trots detta blev antalet levererade
hyllmeter högre än på flera år.
Antalet leveranser av arkivmaterial till FAV uppgick under
2020 till 150, varav 50 inkommit till arkivet i Skellefteå och
100 till Umeå. I leveranserna ingår material från 35 nya arkivbildare, som alltså tidigare inte funnits representerade i FAV.
Till sin omfattning mäter det inkomna materialet totalt 72
hyllmeter (Tabell 5). För specifikation av arkivleveranser, se
bilaga 1.

Tabell 5. Arkivleveranser till Folkrörelsearkivet i Skellefteå respektive Umeå, år 20172020. Antal leveranser samt antal levererade hyllmeter (hm)/år.
2020

2019

2018

Antal

Hm

Antal

Hm

Antal

Skellefteå

50

12

49

14

70

Umeå

100

60

132

38

Totalt

150

72

181

52

2017

Hm

Antal

Hm

15

75

14

115

58

126

91

185

73

201

105

Vid varje ny leverans har materialet inventerats och uppgifter om dess innehåll registrerats i beståndsdatabasen. På så
sätt erhålls kunskap om arkivens innehåll även innan de
uppordnats och förtecknats, vilket ökar tillgängligheten till
materialet för arkivbildare och forskare. I samband med förfrågningar rörande oförtecknat material görs ofta
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snabbinventeringar av materialet där uppgifter förs in i beståndsdatasen.
I projektet Demokratiska arkivet har ett stort antal ”dyk” i arkivet gjorts, vilket bidragit till ökad kunskap om samlingarna
på Gammlia i Umeå.
Mål:

Föra in uppgifter om samlingarna och arkivbildare i beståndsdatabasen.

Resultat:

Folkrörelsearkivet arbetar kontinuerligt med att föra in uppgifter om arkiven i den egna beståndsdatabasen. Se redogörelse ovan.

Mål:

Gallra ut material enligt arkivmässiga principer och i enlighet
med arkivbildarnas önskemål.

Resultat:

Något omfattande gallringsarbete har inte utförts under året
vid sidan av den gallring som sker vid uppordnande av arkiv.
Årlig gallring av verifikat har fullföljts i enlighet med beslut
från respektive arkivbildare.

Digitalisering (7)
Mål:

Upprätthålla och utveckla digital infrastruktur samt rutiner
för mottagande och förvaring av digitalt fött material.

Resultat:

Arkivet tar fortfarande i huvudsak emot analogt material. Digitalt fött material lämnas in i mindre skala och överförs då
till vår lokala server. För att bygga en infrastruktur för att
kunna ta emot digitala handlingar i större skala krävs omfattande åtgärder med upprättande av system för e-arkiv, med
fördel i samverkan med andra arkiv i Sverige. Folkrörelsearkivet i Uppsala län, Arkiv Sörmland, Arkiv Gävleborg samt
Föreningsarkivet Västernorrland har startat ett gemensamt
projekt för utveckling av e-arkiv för enskilda arkiv. FAV har
deltagit i ett av deras möten och har erbjudits att bli en del
av projektet. Detta är något vi får återkomma till under kommande verksamhetsår.

Digitisering (8)
Mål:

Fortsätta överföring av arkivsamlingar till digitalt format.

Resultat:

I Företagsarkivets, Folkrörelsearkivets och Västerbottens
museums projekt ”Inventering av Olofsfors bruks ritningsarkivalier steg 2” har scanning, fotografering samt redigering
av ritningar och kartor utförts i samarbete med Umeå universitetsbibliotek. Att samverka mellan arkiven på detta sätt
är mycket värdefullt, både för vår kompetensutveckling och
för att få tillgång till teknisk utrustning som vi själva inte har.
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I slutet av året inleddes arbetet med att digitisera material
från rösträttsrörelsen i Västerbotten inför jubileumsåret
2021. Hittills har material från FKPR respektive Anna Grönfeldts arkiv digitiserats. Materialet kommer att tillgängliggöras under 2021. Via vilken plattform undersöks för närvarande.
En av våra medlemmar har på eget initiativ lånat in VHS från
sitt arkiv för att själva ombesörja digitisering och ökad tillgänglighet.
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KUNSKAPSSPRIDNING
Övergripande mål för verksamheten:
9. Att genom utåtriktat arbete sprida kännedom om arkivet, och därigenom nå nya användare i hela länet.
10. Att ge god och kvalificerad service till forskare och grupper, som vill ta
del av Folkrörelsearkivets material.
11. Att tillgängliggöra samlingarna genom arkivpedagogisk programverksamhet tillgänglig för hela länet.
12. Att tillgängliggöra samlingarna digitalt.

Delmål och resultat under perioden:
Utåtriktad verksamhet (9)
Mål:

Arrangera och medverka i aktiviteter i länet med föredrag
och med utställningar av material ur arkivets samlingar.

Resultat:

En av arkivets kärnverksamheter är att sprida kunskap om
FAVs verksamhet och samlingar. Under året har de flesta fysiska evenemang ställts in på grund av Covid-19. En sammanställning av genomförda respektive planerade men inställda aktiviteter följer nedan (se Tabell 6a och b).

Tabell 6a. Genomförda publika aktiviteter år 2020.
Antal
deltagare

Varav
barn
och
unga

Medverkande
från FAV

Datum

Aktivitet

Plats

25/1

Släppfest nättidskriften Västerbotten förr & nu,
Föredrag om
Tjärdrottningen

Ordenshuset, Umeå

100

0

Susanne

27/1

Bakom kulisserna i
arkivet
för Skellefteå trädgårdssällskaps styrelse

Skellefteå

8

0

Elisabeth

20/2

Arkivkurs med
Yvonne Bergman
och Sveriges Hembygdsförbund

Umeå

15

0

Susanne, Karin, Anna, Anneli, Elisabeth

3-4/3

Sportlov i Forskarrum med lokalhistorisk skattjakt

Skellefteå

137

84

Anneli

23

6/3

Visning av arkivet
och Forskarrum
Nordanå, för deltagare i ”Urkraft”

Skellefteå

4

0

Elisabeth

21/4

Visning av arkivet
för Västerbottens
museums pedagoger *

Umeå

3

0

Karin, Susanne

11/9

Kulturarvsdagar, extra öppet arkiv*

Umeå

5

1

Anna, Irene

1516/9

Visning av arkivet
för studenter och lärare från Ekonomisk
historia, Umeå universitet

Umeå

7

5

Anna

1/10

Visning av arkivet
för studenter och lärare från UCGS,
Umeå universitet

Umeå

3

0

Anna, Karin

11/10

Extra öppet arkiv för
medlemmar*

Umeå

9

0

Anna, Irene

14/10

Berättarfestivalen:
Film och samtal –
om att berätta utifrån arkivmaterial*

Skellefteå

50

0

Karin, Anna,
Irene

21/10

Föreläsning: De
hemarbetande kvinnornas fackförbund

Grubbebiblioteket,
Umeå

15

0

Karin

26/10

Hearing med Årets
kulturkommun, Robertsfors

Robertsfors

19

0

Anna

13/11

Uppspelning av
poddavsnitt med
gymnasieklass från
Maja Beskow-gymnasiet*

Digitalt
möte/Umeå

30

25

Karin, Anna,
Irene

30/11

Presentation av filmen om Arbetsstugor för Västerbottens museums personal.

Digitalt
möte/Umeå

60

0

Susanne

465

115

Totalt antal deltagare:
*Aktivitet i samarbete med Demokratiska arkivet.
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Tabell 6b. Planerade men inställda publika aktiviteter år 2020.
Datum

Aktivitet

Plats

Alternativ aktivitet

17/3

Hearing med Årets kulturkommun, Robertsfors

Robertsfors

Flyttad till 26/10.

21/3

FAVs årsmöte i Skellefteå med guidad
visning av
arkivet

Skellefteå

Digitalt årsmöte

25/3

Föredrag på trygghetsboendet Tryshem

Skellefteå

—

28-29/3

Kulturarvsmässa i Tärnaby

Tärnaby

Digital utställning
via Demokratiska
arkivet.*

2/4

Samverkan med VBMs pedagoger
”Trygga platser”

Umeå

—

7/4

Besök av studenter och lärare från
UCGS, Umeå universitet

Umeå

—

Våren
2020

Föreläsningsserie på trygghetsboendet
Berghem (fyra föreläsningar)

Umeå

—

19/4

Sök ditt hus i arkiven

Umeå

Digital informationsinsats via Demokratiska arkivet.*

21/4

Föredrag om Tjärdrottningen, Umbygda

Umeå

—

21/4

Finnforsrövarna – ett krönikerspel
(med Lil Hjertström)

Forskarrum Nordanå,
Skellefteå

—

22/4

Föredrag om Tjärdrottningen, PRO Sävar

Sävar

—

28/4

Finnforsrövarna – myt eller sanning
(med Ulf Lundström)

Forskarrum Nordanå,
Skellefteå

—

19/5

Arkivkväll – hur du bevarar din förening

Forskarrum Nordanå,
Skellefteå

—

28/5

Sagofest på Nordanå

Skellefteå

—

22/8

Skellefteå kommuns personalfest på
Nordanå

Skellefteå

—

2-4/10

Lokalhistoriska dagar

Bureå

—

3-4/10

Barnkulturdagar på Nordanå

Skellefteå

—

7/10

Föredrag om Hem och Samhälle

Uppsala

—

25

1218/10

Berättarfestivalen: Finnforsrövarna går
igen, Guidad tur i arkiven, öppet i Bokbinderiet

Skellefteå

—

16,
18/10

Barnens berättarfestival: Arkivmysteriet

Skellefteå

—

15/10

Berättarfestivalen: Västerbotten förr &
nu

Skellefteå

—

24/10

Kulturarvsmässa i Robertsfors

Robertsfors

Flyttad till våren
2021.

2830/10,
1/11

Spelhåla på Höstlovet i Forskarrum
Nordanå

Skellefteå

—

28/10

Fortbildning för grundskolelärare under K-dag

Skellefteå

—

11/11

Visning av arkivet för studenter och lärare från UCGS, Umeå universitet

Umeå

—

14/11

Arkivens dag/Extra öppet arkiv

Umeå och
Skellefteå

Släpp av podden
”Livet i arkivet”
med Demokratiska
arkivet.* Skellefteå:
information och inlägg på sociala medier.

6/12

Extra öppet arkiv

Umeå

—

6/12

Julkul i Forskarrum Nordanå vid Julmarknaden

Skellefteå

—

Mål:

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

Resultat:

Folkrörelsearkivet kommunicerar med allmänheten via sociala medier och sprider kännedom om arkivet. Under 2020
har vi arbetat med tre olika kanaler på Facebook och Instagram: Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Forskarrum Nordanå,
samt Demokratiska arkivet.
De hemsidor som administreras är fortsatt Umeå Hardcorearkiv, www.umeahardcorearkiv.se, samt Folkrörelsearkivet
www.folkrorelsearkivet.se. Demokratiska arkivet presenteras
på www.folkrorelsearkivet.se/demokratiska-arkivet.
Antalet följare på sociala medier har sedan 2018 ökat med
120 %.
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Tabell 7. Antal följare på Facebook och Instagram, år 2014─2020.
År

2020

2018

2017

2016

2015

2014

Folkrörelsearkivet, antal följare:
(FACEBOOK)

449

369

334

301

261

205

Forskarrum Nordanå, antal följare: (FACEBOOK)

336

168

146

_

_

_

Demokratiska arkivet, antal följare (FACEBOOK)

265

_

_

_

_

_

Demokratiska arkivet, antal följare
(INSTAGRAM)

129

_

_

_

_

_

1 179

537

480

301

261

205

Totalt

Folkrörelsearkivets hemsida, www.folkrorelsearkivet.se har
uppgraderats för att bli responsiv till olika typer av skärmar.
Det innebär att den nu anpassar sig beroende på om telefon, läsplatta eller dator används vid besök på hemsidan.
Med uppgraderingen följde även ett mindre ansiktslyft av sidan. Arbetet med hemsidan fortgår löpande.
Hemsidan för Umeå hardcorearkiv är i behov av en liknande
uppgradering för att fungera. Under senaste åren har den
haft återkommande tekniska problem som måste åtgärdas
om sidan ska bibehålla sin internationella publik.
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Bild 2. Exempel från Demokratiska arkivets inlägg på
Facebook, som även delas av
Folkrörelsearkivet.
Inlägget från 7 juli om husmorssemestrar nådde 4891
personer och fick 225 reaktioner.
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Omnämnanden i media:
Tryckt press och webb:
Datum

Titel

Källa

21/1

Postkodstiftelsen ger 2 085 000 kronor
till Folkrörelsearkivet i Västerbotten

TT

22/1

Folkrörelsearkivet ska bli mer tillgängligt

Västerbottens-Kuriren

22/1

Lättare för allmänheten att ta del av arkiv

Folkbladet Västerbotten

24/1

Folkrörelsearkiv satsar demokratiskt

Västerbottningen

25/1

Två miljoner ska väcka intresset för folkrörelsearkivet

SVT Nyheter Västerbotten

25/1

Västerbotten nu och då skildras i ny nättidskrift

Västerbottens-Kuriren

7/3 (webb)
18/3 (tryck)

Historien om Gustav Rosén (Cuno Bernhardsson)

Lokaltidningen, Lycksele

12/3

Kåserade om Gustav Rosén (Cuno Bernhardsson)

Västerbottens-Kuriren

12/3

Kåserade om Gustav Rosén (Cuno Bernhardsson)

Folkbladet Västerbotten

31/3

Nordanå i Skellefteå stänger publika lokaler i huvudbyggnaden

MyNewsdesk

14/4

Arkivarie prisas av Skytteanska samfundet (Cuno Bernhardsson)

Västerbottens-Kuriren

13/11

Maja Beskows förbjudna kärlek i ny podd

Västerbottens-Kuriren

12/12

De har fått stöd i länet

Västerbottens-Kuriren

Radio och TV:
20/1

Nyheter P4 Västerbotten, om projektet Demokratiska
arkivet

21/1

Morgon i P4 Västerbotten, om projektet Demokratiska
arkivet

24/1

SVT Nyheter Västerbotten, om projektet Demokratiska
arkivet

Podd:
Livet i arkivet*

Antal lyssnare 2020-12-31: 600

*Produceras av projektet Demokratiska arkivet
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Publikationer:
Odell, S. Från fröken till tjärdrottning – Ingegerd Levander och Umeå tjärexport
Ab. Västerbotten förr & nu, 2020-04-24, https://nattidskriftenvasterbotten.se/2020/04/24/fran-froken-till-tjardrotting-ingegerd-levander-och-umeatjarexport-ab/ (7/1 2021)
Holmgren, K. Riksförbundet Hem och Samhälle 1919–2019: 100 år för kvinnor,
hem och samhälle. Jubileumshistorik. ISBN 978-91-986171-7-7.

Bild 3. I slutet av 2020 publicerades Riksförbundet Hem och samhälles historik, författad av Karin Holmgren, arkivarie vid Folkrörelsearkivet i Västbotten.

Mål:

Ge information och rådgivning om arkivering till folkrörelser
och organisationer inom Västerbottens län.

Resultat:

Information och rådgivning om arkivering ges kontinuerligt
via Folkrörelsearkivets hemsida samt efter förfrågan från länets föreningar och organisationer. Ett flertal sådana frågor
har behandlats under året. Under året planerades även kurser om arkivering för hembygdsföreningarna i länet, samt
arkivkvällar för andra föreningar (se Tabell 6a och b). Av
dessa träffar kunde endast en genomföras i februari 2020, i
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samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Yvonne
Bergman, tidigare chef för Arkivcentrum Örebro län.
Sveriges Hembygdsförbund har under hösten, i samarbete
med Föreningsarkivet i Jämtlands län, tagit fram tio filmer
om arkivering. Filmerna finns fritt tillgängliga via Youtube
och kan även vara till nytta för andra föreningar än hembygdsföreningarna: https://www.youtube.com/playlist?list=PLEOr0sV3SQro4TyyLCw2i3vF3bbw-DaUp.
Mål:

Uppdatera och komplettera dokumentet ”Tips inför arkivering”.

Resultat:

Dokumentet har uppdaterats och finns tillgängligt via Folkrörelsearkivets hemsida och som inlaga till FAVs nya broschyr.

Forskarservice (10)
Mål:

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

Resultat:

Folkrörelsearkivet tar årligen emot ett stort antal forskare.
Under 2020 har de fysiska besöken minskat något, sannolikt
på grund av restriktionerna till följd av Covid -19. Folkrörelsearkivet höll exempelvis stängt för fysiska besök i både Umeå
och Skellefteå från den 1 april till 10 augusti 2020. Därefter
har vi endast haft öppet för bokade besök och leveranser för
att trygga miljön för både personal och besökare.

Tabell 8. Antal forskarbesök, samt förfrågningar via e-post och telefon i Umeå respektive Skellefteå, år 2015─2020.
Umeå

År 2020

År 2019

År 2018

År
2017

År
2016

År
2015

Besök

142

154*

192

199

204

152

Förfrågningar, e-post

234

322

182

130

208

88

Förfrågningar, telefon

164

158

176

134

202

85

Besök

68

115

59

71

70

85

Förfrågningar, e-post

36

36

26

27

26

31

Skellefteå

31

Förfrågningar, telefon
Totalt:

9

10

5

10

6

25

653

641

640

571

716

466

*Obs! Endast inskrivna i forskarsalens liggare redovisas här.

Forskarrum Nordanå
Forskarrum Nordanå är en samlingsplats för Folkrörelsearkivets publika verksamhet i Skellefteå och utgör en nod för arkivets samverkan med andra kulturarvsaktörer i kommunen.
Forskarrum invigdes 2014 och är ett arkivcentrumsamarbete
mellan Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Företagsarkivet i
Westerbotten och Skellefteå museum med Hålla hus. Här
har vi tillsammans skapat möjlighet att erbjuda besökare
mer än 5000 hyllmeter lokalhistoriskt arkivmaterial från våra
institutioner tillsammans med bred programverksamhet för
alla åldrar och intressen med generösa öppettider och bemanning.
Forskarrums alla aktörer bidrar med historisk kunskap och
tillsammans ger vi en mer samlad bild av vad som finns bevarat än var för sig. Drift och bemanning av Forskarrum Nordanå fördelas mellan de samverkande organisationerna enligt fördelningsnyckeln: Folkrörelsearkivet 15%, Företagsarkivet 10% och Skellefteå museum 75%. Till vår hjälp med både
bemanning, programpunkter och kursverksamhet arbetar
Skelleftebygdens släktforskare ideellt och möjliggör bl.a.
kvällsöppna tisdagskvällar under terminerna och vissa söndagar.
Tabell 9. Antal besökare Forskarrum Nordanå år 2015─2020.
År
Antal besökare
Varav barn och unga

2020
1 538
327

2019
3 312
654

2018
3 371
1 057

2017
3 092
948

2016
3 893
1 205

2015
3 485
1 034

I den utåtriktade verksamheten arbetar Folkrörelsearkivets
arkivpedagog och arkivassistenten i lokalerna med skolprogram, guidade visningar, kurser, skollovsverksamhet och
andra öppna verksamheter.
Forskarrum Nordanås organisation innehåller styrgruppen
bestående av verksamhetsledaren från respektive organisation. Kärngruppen arbetar med program, utvecklings- och
verksamhetsfrågor och Bemanningsgruppen har hand om
bemanningsfrågor som scheman och kunskapsöverföring.
Det totala antalet besökare i Forskarrum Nordanå var under
året 1 538 varav 327 var barn och ungdomar.
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Tabell 10. Antal besökare vid Folkrörelsearkivets evenemang i Forskarrum Nordanå,
samt i Skellefteå med omnejd, 2015─2020.
År
Antal besökare

2020
173

2019
1 831

2018
3 389*

2017
1 512

2016
958

2015
1 683

* För år 2018 räknades även besök i Forskarrums utställningar in i besöksstatistiken.

Mål:

Öka kunskapen internt och externt om befintliga samlingar
genom ökad inventering och förteckning av samlingar.

Resultat:

Vi önskar öka inventeringen och uppordnandet av arkiv
inom den ordinarie verksamheten, men ofta måste detta ske
med hjälp av arbetsinsatser från extraanställda eller praktikanter. Under 2020 har följande arkiv uppordnats:

Tabell 11. Uppordnade arkiv under år 2020
Arkivbildare

Depå

Antal hyllmeter
(hm)

IOGT-logen 2844 Nyårsgåvan, Risböle

Skellefteå

0,26

Hökmarks skytteförening

Skellefteå

0,13

Lövångers frörenseriförening

Skellefteå

0,25

Broänge mejeriförening

Skellefteå

0,22

Fredrika Bremerförbundet, Skellefteåkretsen

Skellefteå

0,26

Umeå barnensdagsförening

Umeå

9

Summa hyllmeter:

10,12

Lokalhistoriskt ungdomsstipendium år 2020
Det lokalhistoriska ungdomsstipendiet delas ut årligen och 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 upp till 5000 kr som kan fördelas på flera personer.
År 2020 delades stipendiet ut till tre elever i årskurs 8 vid Norsjöskolans högstadium
i Norsjö kommun: Elina Selin för ett arbete om Örträsk, Rahel Tesfaldet för ett arbete
om Bastuträsk gamla skola och Sara Wikström för ett arbete om Bastuträsk.
Eleverna fick 1000 kr vardera med motiveringen "För ett gott arbete och för fortsatt
historisk nyfikenhet!" På grund av pandemin delades stipendium och diplom ut via
brev istället för vid skolavslutningen.
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Mål:

Genomföra en översyn av beståndsdatabasen för att öka
sökmöjligheterna och förbättra forskarservice.

Resultat:

Under året har vi satsat på att lyfta beståndsdatabasen till
en nyare version av FileMaker, vilket har varit nödvändigt för
att göra databasen kompatibel med andra modernare system som används vid arkivet.
Vid årets slut har ett arbete även inletts för att göra våra
samlingar sökbara via Folkrörelsearkivets hemsida. Detta är
en särskild satsning som möjliggörs med stödet från Kulturrådet och Region Västerbotten i syfte att anpassa arkivverksamheten under pandemin. En publik och öppen databas innebär en betydande ökad tillgänglighet till samlingarna. På
så sätt ökar möjligheterna för den breda allmänheten att ta
del av databasen även när de inte kan besöka arkivet och
forskarservice förbättras. Arbetet väntas vara klart under våren 2021.

Arkivpedagogik (11)
Mål:

Utveckla pedagogiska metoder, arbetssätt och utåtriktade
program för att öka förståelsen för samlingarnas innehåll
och funktion för en bred allmänhet.

Resultat:

Under året har arbetet fortsatt med utveckling av arkivpedagogiken och dess arbetssätt i både planering och fortbildning. Program för både äldre och yngre målgrupper har planerats, och ställts in p.g.a. Corona (Tabell 6a och b). Istället
har tidigare skapade skolprogram setts över, sorterats, kompletterats och dokumenterats i syfte att skapa ett kommande brett utbud av olika typer av skolprogram samt för
att spara vår egen verksamhets historia. Under våren startade ett arbete om myten och verkligheten kring Finnforsrövarna tillsammans med Skellefteå museums antikvarie Ulf
Lundström. Tillsammans togs ett föredrag fram för Berättarfestivalen 2020, som tyvärr ställdes in pga. sjukdom och flytttas till 2021. I Medle byarkiv förvaras de enda bevisen för rövarnas existens. Folkrörelsearkivet bevarar därför en unik
del av historien som vi vill lyfta fram i både föredrag och
skolprogram framöver.

Mål:

Fortsätta att i Skellefteå i samarbete med övriga verksamheter på Nordanå erbjuda aktiviteter och program för barn
och ungdom för att göra arkiv, i synnerhet Folkrörelsearkivet, känt hos en yngre generation.

Resultat:

Nordanå är i en fas av förändring. Verksamheter ändras och
flyttar från Nordanå, främst med anledning av tillkomsten av
SARA kulturhus och en omorganisation av Kulturskolan i
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Skellefteå dit många pedagoger är knutna. De verksamheter
som hittills flyttat in till Nordanå är inte kulturpedagogiska
aktörer. Under året har Skellefteå museums museipedagog,
Museum Anna Nordlanders konstpedagog och Hemslöjdskonsulenten på Handens hus/Kultur Skellefteå funnits tillgängliga på området. Verksamheter som planerats och
ställts in under året där samverkan var planerad var Sagofesten, Barnkultur-dagarna och Julkul vid Nordanås julmarknad. Av det arkivpedagogiska arbetet i Forskarrum Nordanå
har enbart lokalhistorisk skattjakt under sportlovet
genomförts. Alla andra planerade utåtriktade program för
en yngre målgrupp ställdes in p.g.a. Corona (Tabell 6och b).
I slutet av 2020 inleddes ett samarbete med Skellefteå museums museipedagog för utveckling av kulturarvspedagogiska skolprogram i samband med museets nya basutställning, som invigs hösten 2021. Planen är att program och
fortbildningar för lärare ska lanseras under början av 2022. I
basutställningen ingår bl.a. arkivmaterial och föremål från
Folkrörelsearkivet i Skellefteå.
Mål:

Medverka i arkiv- och museipedagogiskt arbete i Umeå, med
inriktning mot, framförallt, barn och unga.

Resultat:

Som en del i projektet Demokratiska arkivet har ett närmare
samarbete med museipedagogerna vid Västerbottens museum inletts. Syftet har hittills varit att lära av varandras
verksamheter. Personal från Folkrörelsearkivet och Demokratiska arkivet har deltagit i visningar och provat på museipedagogiska aktiviteter och museipedagogerna har fått ta
del av arkivets verksamhet och guidats bland våra arkiv. På
grund av svårigheterna att hålla programverksamhet igång
under året har samarbetet hittills främst varit fortbildande.
I arbetet med podden ”Livet i arkivet” som görs i projektet
Demokratiska arkivet har Folkrörelsearkivets personal mött
ungdomar från två av Umeås gymnasieskolor, som blivit
medskapare av de två första poddavsnitten om ”förbjuden
kärlek”.

Digitalisering (12)
Mål:

Utveckla metoder och teknik att tillgängliggöra samlingarna
digitalt. Uppdatera och komplettera arkivets beståndsdatabas på hemsidan, www.folkrorelsearkivet.se. Uppdatera och
komplettera uppgifter i Nationell Arkivdatabas (NAD).

Resultat:

Arbetet för att tillgängliggöra samlingarna digitalt fortgår i
enlighet med vad som beskrivits ovan. För att klara en större
digitalisering och digitisering krävs särskilda projektmedel.
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Kompletteringen av uppgifter om våra samlingar i den nationella arkivdatabasen (NAD) kräver fortfarande manuell
hantering. Vi har inlett undersökningar av hur vi ska kunna
föra in uppgifter om de mer än 1000 arkivbildare som för
närvarande saknas i NAD.
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SAMVERKAN FÖR ÖKAD KUNSKAP
Övergripande mål för verksamheten
13. Att öka samverkan med aktörer inom ABM-området, liksom med forskare, organisationer, föreningar och privatpersoner, företrädesvis inom
länet, men även på nationell nivå.

Delmål och resultat under perioden:
Mål:

Ökad samverkan lokalt, regionalt och nationellt (13)

Resultat:

Flera av Folkrörelsearkivets samarbeten har behandlats på
andra platser i Verksamhetsberättelsen, däribland Forskarrum Nordanå i Skellefteå, som utgör FAVs mest väletablerade och institutionaliserade samverkan inom ABM-området. Nedan följer en presentation av de mer omfattande
samarbeten och projekt som pågått under pandemiåret
2020.

Samarbete med Företagsarkivet
Ett av de utvecklingsområden som utpekas i Region Västerbottens kulturplan är att vidareutveckla samarbetet mellan
Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Företagsarkivet i Westerbotten (FiW). Under året har samverkan med Företagsarkivet skett kontinuerligt. Dels på daglig basis i Skellefteå, där
FAV och FiW delar kontorsutrymmen, dels i två externt finansierade projekt som båda avslutats under året, samt i möten
och diskussioner om arkivsatsningen på Gammlia – en samverkan som förutom FiW även inkluderar ISOF, Nomadarkiv
och Västerbottens museum.
Företagsarkivet saknar föreståndare och har begränsat med
personal. Personal från Folkrörelsearkivet i Skellefteå representerar därför ibland även Företagsarkivet i möten som rör
verksamheten på Nordanå och i Skellefteå kommun. Personal från Folkrörelsearkivet ger stöd vid ansökningar, rapporter och liknande administrativa frågor som rör arkivverksamheten, samt vid frågor som rör arkivhantering i allmänhet.
FAVs föreståndare i Skellefteå är även handledare för en av
de anställda vid FiW mot ersättning från arbetsförmedlingen.
I Umeå utför personal från FAV hämtningar av arkivmaterial
från Företagsarkivets depå på Umedalen mot en mindre ersättning.
Projektet ”Med Genus i norrländsk företagshistoria”
Under våren 2020 avslutades projektet Med Genus i norrländsk företagshistoria, som pågick från maj 2019 till februari 2020. Projektägare var Företagsarkivet i Westerbotten
och finansiärer var Region Västerbotten och Kulturrådet.
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Föreståndaren för FAV i Skellefteå, Anneli Rundström Karlsson, agerade projektledare med Lena Öqvist som projektanställd. Projektet tog sin utgångspunkt i avsaknaden av kvinnors berättelser i arkiv, vad detta säger om normer och vårt
samhälles utveckling, samt hur arkiv kan bli mer inkluderande. Resultatet blev ett digitalt lektionsmaterial “Vems
historia berättas i arkiven” och en affisch med “Tips för inkluderande arkiv”. Båda kommer att tillgängliggöras på den nya
webbsidan www.foretagsarkivet.se under 2021. Folkrörelsearkivets kostnader för projektledare, handledare och löneadministration finansierades av projektet som redovisades i
mars 2020.
Projektet ”Inventering av Olofsfors bruks ritningsarkivalier
– Steg 2”
I maj 2020 beviljades Företagsarkivet, Folkrörelsearkivet och
Västerbottens museum medel från Riksantikvarieämbetet
för att färdigställa en påbörjad inventering av ritningar och
kartor från Olofsfors bruk. Projektet genomfördes av arkivarie Cuno Bernhardsson, Folkrörelsearkivet och Cecilia Nordlund, byggnadsantikvarie vid Västerbottens museum. Förutom färdigställandet av inventeringen av arkivalier scannades samtliga kartor och ritningar som härrör från ca 1760 till
ca 1890. Scanningsarbetet genomfördes i samarbete med
Umeå Universitetsbibliotek. En ny förteckning över arkivalierna skapades och en plan för fortsatt förvaring av arkivalierna togs fram. Under våren 2021 kommer förteckning och
bilder tillgängliggöras via NAD, Slutrapportering av projektet
görs i februari 2021.

Nättidskriften Västerbotten Förr & Nu
I slutet av 2019 bildades en redaktionsgrupp för att skapa en
nätbaserad tidskrift för kultur och kulturhistoria med Västerbottensförankring. Folkrörelsearkivet i Västerbotten har stöttat projektet från starten och har bl.a. en representant i redaktionsgruppen samt i den ideella förening som bildats för
att ge ut tidskriften. Under 2020 publicerades 37 artiklar,
merparten under temat Kvinnohistoria. I december 2020 beslutade Kulturrådet glädjande nog att ge Västerbotten förr &
nu produktionsstöd för verksamhetsåret 2021. Tidskriften är
gratis och nås via denna sida: https://nattidskriftenvasterbotten.se/.

Projektet Demokratiska arkivet (DA)
DA är ett samarbete mellan Folkrörelsearkivet i Västerbotten
och Västerbottens museum, där förstnämnda part är projektägare. Det tvååriga projektet, som inleddes i februari
2020, finansieras med bidrag från Postkodstiftelsen. Under
året har projektet identifierat delvis nya berättelser om
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Västerbotten att sprida framför allt genom sociala medier
och podden Livet i arkivet. Parternas hemsidor används
också för detta. Projektet deltog i Berättarfestivalen i Skellefteå med ett program om arkiv och berättande. Det medskapande målet i projektet har än så länge begränsats (delvis p.g.a. pandemin) till Livet i arkivet, där två gymnasieskolor medverkade i de två första avsnitten om Förbjuden kärlek.

Riksförbundet Hem och samhälle
På uppdrag av Riksförbundet Hem och Samhälle färdigställdes under året en jubileumshistorik Riksförbundet Hem och
Samhälle 1919–2019. 100 år för kvinnor, hem och samhälle.

Bild 4. Det fantasieggande chiffret från Hampus Huldts samling.

Decode/Decrypt, Uppsala universitet
Forskaren Beáta Megyesi, ledare för projektet
Decode/Decgrypt vid institutionen för lingvistik och filologi,
Uppsala universitet, bistår Folkrörelsearkivet i Västerbotten
med transkribering och dekryptering av ett chiffer som deponeras hos Folkrörelsearkivet av Västerbottens museum. chiffret hör mest troligt till Hampus Huldts samling, en samling med främst samiska föremål, som skapades
kring sekelskiftet 1900 och förvärvades av Västerbottens
fornminnesförening år 1913. Huldt var lantmätare och arbetade med avvittringen i Södra Lappland. Övriga föremål i
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samlingen kommer huvudsakligen från Sorsele, Tärna och
Vilhelmina socknar.

Länsstyrelsen i Västerbotten och Västerbottens
museum
Under året har filmen Västerbottens läns arbetsstugor färdigställts. Filmen har producerats av Västerbottens museum
i samarbete med Folkrörelsearkivet i Västerbotten på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Filmen berättar
om de arbetsstugor för barn som fanns i Västerbotten under
1900-talets första hälft. Den har sin premiär under 2021.

Samarbeten med övriga arkiv i Sverige
Genom arkivnätverket i Umeå sker samverkan med andra
arkiv på lokal nivå. Under 2020 hann endast en träff genomföras där arkivarierna vid Länsstyrelsen i Västerbotten stod
som värdar. Övriga träffar ställdes in p.g.a. pandemin.
I Föreningen Sveriges länsarkivarier (FSLA) möts arkivchefer
från länsarkiven i landet månadsvis via länk och diskuterar
aktuella, gemensamma frågor. Under 2020 har vi bl.a. samarbetat kring remissvar till den statliga arkivutredningen,
samt diskuterat e-arkiv och försäkringsfrågor.
Folkrörelsearkivet har även haft flera möten med Riksarkivet
under året. Riksarkivet fungerar som en resurs och rådgivare, även för oss som enskilt arkiv. Inför remissarbetet till
Arkivutredningen skulle Folkrörelsearkivet stå som värd för
ett frukostmöte med Riksarkivarien. Detta möte genomfördes istället digitalt. I juni bjöds Folkrörelsearkivet in till ett
möte om samtidsdokumentation om Coronas verkningar.
Därutöver har tjänstemän från Riksarkivet varit behjälpliga i
frågor rörande bl.a. GDPR för enskilda arkiv.

Remissyttranden under 2020
Folkrörelsearkivet har under året besvarat tre remisser som på olika sätt berör
arkivets verksamhet nationellt, regionalt respektive lokalt:
Juni 2020:

Yttrande till Kulturdepartementet gällande betänkandet SOU
2019:58 Härifrån till evigheten – en långsiktig arkivpolitik för
förvaltning och kulturarv
Yttrande till Region Västerbotten gällande Regional utvecklingsstrategi för Västerbotten 2020─2030 (RUS)

Augusti 2020:

Yttrande till Umeå kultur/Umeå kommun angående Kulturpolitiskt program 2020─2030

Samtliga yttranden finns att läsa i sin helhet på arkivets hemsida.
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III. 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 till Folkrörelsearkivets verksamhet. År 2020 föll
fördelningen ut enligt följande: Region Västerbotten 58 %, Skellefteå kommun
19 % och Umeå kommun 23 %.
För verksamhetsåret 2020 uppgick driftsanslaget till sammanlagt 3 086 400 kr,
en höjning av anslagen med 41 300 kr, eller ca 1,36 %, i jämförelse med föregående verksamhetsår. Därutöver bidrog Statens Kulturråd med ett anslag om
319 000 kr, eller 9,3 % av det totala driftsanslaget.
Resultatrapporten för 2020 visar på ett positivt resultat. Överskottet beror till
stor del på insparade lönekostnader på grund av nedgång i tjänstgöringstid
bland personal, längre sjukskrivningar, föräldraledigheter, samt på grund av att
staten valde att halvera arbetsgivaravgifterna från 1 mars till 1 juni. Kostnader
för resor och konferenser har också hållits nere under pandemin, liksom kostnader för styrelsemöten och årsmöte.
Medlemsantalet i föreningen ökade under år 2020, varför även intäkterna för
medlemsavgifter ökade något till 126 525 kr (117 600 kr år 2019). Intäkterna
för arkivavgifter minskade dock och uppgick vid årets slut till 465 960 kr
(481 650 kr år 2019). Den sammanlagda intäkten från medlems- och arkivavgifter uppgick därmed till 592 485 kr för år 2020 (599 250 kr år 2019).
Kostnader har ökat för investeringar i inventarier, mjukvara och webb samt telefoni. Detta på grund av behovet att anpassa verksamheten till pandemin.
Bärbara datorer har köpts in för att underlätta för personal att arbeta hemifrån. Telefonin har av samma anledning bytts från fast telefoni till mobil och en
modern molnväxel. Folkrörelsearkivets hemsida har uppdaterats för att bli
mer användarvänlig och nå en större publik. Arbete har påbörjats med att
bygga en arkivdatabas som kan nås från hemsidan. Flera av dessa investeringar har gjorts med hjälp av projektmedel eller särskilda medel för anpassning av verksamheten till pandemin.
Medel från postkodstiftelsen och projektet Demokratiska arkivet, som på
grund av pandemin inte kunnat förbrukas under året, har förts över till år 2021
och påverkar därför inte resultaträkningen för år 2020. Särskilda medel från
Statens Kulturråd (407 500 kr) respektive Region Västerbotten (100 000 kr), om
sammanlagt 507 500 kr, har också reserverats för verksamhetsåret 2021 i syfte
att genomföra arkivpedagogiska projekt i Skellefteå, samt fortsätta investera i
digital infrastruktur för att anpassa Folkrörelsearkivets verksamhet under rådande Corona-pandemi.
Resultaträkningen för 2020 visar på ett överskott om 393 181 kr.
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Beträffande föreningens aktieinnehav kan konstateras att anskaffningsvärdet
för FAV:s aktier var 487 019 kr och att marknadsvärdet vid utgången av 2020
var 1 732 740 kr. Av dessa medel utgör 400 000 kr den summa som avsatts för
Trygghetsfonden.
Under året avsattes 800 000 kr i FAV:s Lokalfond. Av dessa medel var 730 258 kr
tidigare placerade i Coop MedMera Bank. I juni 2019 avslutades samtliga konton i Coop tillhöriga juridiska personer. Saldot utbetalades då till FAV:s placeringskonto i Swedbank. Styrelsen beslutade vid ordinarie möte den 21 oktober
2019 att placera medlen i en fond vid samma bank. I september 2020 placerades dessa medel, samt 69 742 kr av 2019 års överskott, i en kapitalförsäkring i
Swedbank. Placeringen gjordes i en blandfond, i enlighet med FAV:s Placeringspolicy, antagen vid årsmötet år 2020.
De senaste årens samlade överskott har inte omsatts i verksamhetens drift
utan istället har banktillgodohavandena tillåtits öka. Förfarandet har varit en
medveten strategi för att bygga upp en buffert inför det faktum att Folkrörelsearkivets lokaler och inredning, framförallt i Umeå och Hörnefors, är sliten och
ålderstigen. En förbättring av lokalerna är nödvändig. Samtal förs med Västerbottens museum, ISOF, samt Företagsarkivet i Westerbotten om nya gemensamma arkivlokaler på Gammlia. En genomgripande renovering av nuvarande
lokaler kommer vara nödvändig oavsett utfallet av övriga planer. Samtidigt pågår samtal och strategiskt arbete för Forskarrum Nordanås framtid på Nordanå, vilket också kan innebära merkostnader för flytt till nya lokaler eller anpassning av befintliga utrymmen.
Styrelsen föreslår därför att 200 000 kr av årets resultat reserveras för Lokalfonden. Resterande medel balanseras i ny räkning för nödvändiga investeringar
under verksamhetsåret 2021.
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Bilaga 1.
Leveranser 2020
Skellefteå: 50
Umeå:
100
Totalt:
150

Skellefteå
Antal leveranser inom parantes vid fler än en (1)

Bureå by
EFS Hjoggböle-Falmark
EFS Mobacken
EFS Ålund-Finnträsk
Friluftsfrämjandets lokalavdelning,
Skellefteå (2)
Föreningen Skelleftebygdens släktforskare
Hjoggböle byamän
Hjoggböle byförening
IOGT Västerbotten
Jordbrukarnas ungdomsförbund
Korpen, Skellefteå
Kvinnogruppen Linet, Skråmträsk
Martha Hellgren, Skellefteå
Mentorgruppen, Skellefteå
Munkvikens lägergård
Neuro, Skellefteå
PRO, Byske
Sjöns bönhusförening, Hjoggböle (2)
Skelleftehamns socialdemokratiska
kvinnoklubb
Skellefteortens hushållningsgille
Skelleftesim S34
Skellefteå - Byske kompaniers invalidbeväringskassa
Skellefteå AIK
Skellefteå AIK bordtennisklubb
Skellefteå AIK, cykelklubb
Skellefteå AIK, friidrott
Skellefteå Barnens dag förening
Skellefteå FF-Fotbollsklubb
Skellefteå gymnastikförening
Skellefteå hembygdsförening
Skellefteå manskör
Skellefteå musiksällskap

Skellefteå trädgårdssällskap
Skråmträsk mejeriförening
Skråmträsk nykterhetsförening
Stiftelsen SMU Fjällgård Hemavan
Stig-Henrik Viklund, Skellefteå
Sunnanå sportklubb
Svenska missionskyrkan, övre Norrlands distrikt
Sångkörens samfällighet (Villaförening)
Unga örnar, Malå
Unga örnar, Skelleftekretsen
Unga örnar, Västerbotten
Ursvikens skolidrottsförening USIF
Utbildningsradion i Västerbotten
Västerbottens läns förening för specialpedagogik
Västerbottens norra fornminnesförening
Yttre Ursvikens samfällighetsförening
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Umeå
Antal leveranser inom parantes vid fler än en (1)
Blåbandisternas fjällgårdsförening
BRF Öbackastrand 3
Dansteater Nord
Doroteaupproret
EFS, Gräsmyr
EFS, Västerbotten
Elisabeth "Runa" Beskow
Erik Nilsson, Ansmark
Ersboda slöjdförening
Estersmarks by
FAK, Umeå
Familjen Uno Sköld, Stöcksjö
Farmaciförbundet, Västerbotten
Folkpartiet Liberalerna, Västerbotten
Fårskärets vägförening
Föreningen för byggnadskultur, Umeå
Föreningen intim musik, Umeå
Föreningen jazz, Umeå (2)
Föreningen kvinnor för mission, Umeå
Föreningen Littfest
Försvarets personaltjänstförening,
norra Sverige
Försvarsutbildarna, Umeå
Hemvärnsbefälets Riksförbund, Västerbotten
Holmsund-Obbola centeravdelning
Holmsunds orkesterförening
Holmöns hembygdsförening
Holmöns utvecklingsforum
IF Björklöven, Umeå
Karin Zollo
Karlsborgs sommarstugeförening
Koloniträdgårdsförbundet region Västerbotten
Konstnärscentrum Nord
Kvinnojouren, Umeå
Liberala kvinnor, Västerbotten
Liberala ungdomsförbundet, Västerbotten
Liberalerna Umeå
Mag- och tarmföreningen i Västerbotten
Maja Beskow, Umeå
Malgovik-Laxbäckens byggnadsförening upa
Medborgarskolan Nord
MHF, Umeå
Norrby-Tavelsjö EFS
Norrländska kammarmusikringen

Norrländska litteratursällskapet / författarcentrum Norr (2)
Norrmejerier ekonomisk förening
Obbola Silverskatans samfällighetsförening
Obbola socialdemokratiska förening
Obbola socialdemokratiska kvinnoklubb
Ola Raninge, Umeå
PRO, Ersboda
Prästostens Samfällighetsförening
Psoriasisförbundet, Umeå lokalavdelning
Psoriasisförbundet, Västerbottens län
Ragnar Sandström, Vännfors
RFSL, Umeå
Riksbyggens BRF Kemisten
Riksförbundet pensionärsgemenskap,
Umeå kommunförening
Röda Korset, Backen-Tavelsjö
SPF Björken, Umeå
STF, Umeregionen
Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola
Strokeföreningen i Umeå med omnejd
Studieförbundet Vuxenskolan, Västerbotten
Stärkesmarks SLU
Stöcksjö by
Svenska kyrkans syförening i Umeå
stadsförsamling (2)
Södra Västerbottens Domarklubb
Sörböle by, Umeå
Umeå automobilklubb
Umeå barnensdagsförening
Umeå flottningsförening
Umeå god man- och förvaltarförening
Umeå manskör
Umeå motorbåtssällskap
Umeå musiksällskap
Umeå nykterhetsfolks centralförening
Umeå nämndemannaförening
Umeå orienteringsklubb
Umeå sameförening SÅHKIE
Umeå sockens kreaturförsäkringsförening
Umeå teaterförening
Vindelns trädgårdssällskap
Vojmåns vänner, Vilhelmina
Vännäs arbetarekommun
Vännäs civilförsvarsförening

Vännäs hem och samhälle
Västerbotten Dövas Teckenspråk Länsförening (2)
Västerbottens blåbandsdistrikt
Västerbottens läns hembygdsförbund
(2)
Västerbottens läns hushållningssällskap (2)

Västerbottens läns nykterhetsförbund
Västerbottens läns strokeförening
Västerå by
Öbackastrands samfällighetsförening
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Bilaga 2.
Medlemmar
Antalet medlemsorganisationer 2020-12-31: 314

FAK, Umeå
Fastighetsföreningen Köpmannen upa,
Umeå
Finansförbundet, Västerbotten
Folkbildning Västerbotten
Folkets hus och parker, Norr- och Västerbotten
Folkpartiet Liberalerna, Västerbotten
Fredrika IK
Friluftsfrämjandet, Umeå
Friluftsfrämjandet, Västerbotten
Friluftsfrämjandets lokalavdelning,
Norsjö
Frivilliga automobilkåren, Skellefteå
Frälsningsarmén DHK, Norrland
Frälsningsarmén, Skelleftehamn
Funktionsrätt Umeå
Funktionsrätt Västerbotten
Fårskärets vägförening
Förbundet Unga rörelsehindrade, Västerbotten
Föreningen för byggnadskultur, Umeå
Föreningen Norden, Västerbotten
Föreningen Skelleftebygdens släktforskare
Föreningen ångtåg, Västerbotten
Företagarna, Västerbotten
Försvarets personaltjänstförening,
norra Sverige
Gafsele-Åsele EFS missionsförening
Gargnäs betelförsamling
Grotteatern, Umeå
GS Avdelning 8, 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

ABF, Mitt i Lappland
ABF, Skellefteå
ABF, Umeåregionen
ABF, Västerbotten
Adoptionscentrum, Västerbotten
Aktiva seniorer i Skellefteå
Anumark-Innertavle samfällighetsförening
Astma- och allergiföreningen, Umeå
Bjurholms arbetarekommun
Bjurholm-Vännäs reumatikerförening
Bostadsrättsföreningen Frögårdarna,
Skellefteå
BRF Öbackastrand 3
Brottsofferjouren Umeåregionen
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
Coop Nord
DHR, Västerbotten
Diabetesföreningen i Umeå med omnejd
Diabetesföreningen, Västerbotten
Dina Försäkringar Nord
Djurskyddet, Västerbotten
Dorotea arbetarekommun
EFS missionsförening Sörböle
EFS Mobacken
EFS, Levar
EFS, Västerbotten
Equmenia Nord
Equmeniakyrkan Region Nord
Equmeniakyrkan Skellefteå
Ersboda SK
Ersboda slöjdförening
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Holmöns utvecklingsforum
HSO, Lycksele
Hyresgästföreningen, region Norrland
IBK Dalen
IF Björklöven, Umeå
IF Metall Norra Västerbotten
IF Metall samverkan, Västerbotten
IF Metall, södra Västerbotten
IFK Umeå
IOGT-NTO Norr
Jägareförbundet, Västerbotten
Karet 4 Samfällighetsförening
KFUM, Umeå
Klemensnäs folketshusförening upa
Kommunal, Västerbotten
Konstfrämjandet, Västerbotten
Konstnärscentrum Nord
Korpen, Västerbotten
Korskyrkan, Umeå
Kristdemokraterna, Västerbotten
Liberala kvinnor, Västerbotten
Liberala ungdomsförbundet, Västerbotten
Liberalerna Umeå
Lions distrikt 101 Polar inom Norrbotten och Västerbotten
Livs Region Norr
LO-facken, Norra Sverige
LP-RIA Västerbotten
LRF, Västerbotten
Luleå Stifts Stiftsgården
Lycksele arbetarekommun
Lycksele IF
Lycksele medborgarhusförening upa
Lycksele pingstförsamling
Lycksele SK
Länsförsäkringar, Västerbotten
Lärarförbundets lokalavdelning, Robertsfors
Lärarförbundets lokalavdelning, Umeå
Lövångers hembygdsförening
Mag- och tarmföreningen i Västerbotten
Malå arbetarekommun
Malå hembygdsförening
Malå IF
Matfestens vänner
Medborgarskolan Nord
Medlefors folkhögskola, Skellefteå
MHF, Region Norr
MHF, Umeå
Missionskyrkan Vännäs
Moderaterna, Västerbotten
Munkvikens lägergård

NBV Norr
Neuro, Skellefteå
Nils Schillmark akademien
Nordmalings rotaryklubb
Nordmalingsbygdens arbetarekommun
Norr- och Västerbottens distrikt av SAC
Norr- och Västerbottens golfförbund
Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr
Norsjö IF
Ordenssällskapet MG, Umeå
Personskadeförbundet RTP, Västerbotten
PRO Vännäs
PRO, Backen
PRO, Byske
PRO, Holmsund
PRO, Teg
PRO, Umeå city
PRO, Västerbotten
Prästbordets socialdemokratiska förening
Reumatikerdistriktet Västerbotten
RFSL, Umeå
Riksbyggens BRF Kemisten
Riksbyggens intresseförening, Södra
Västerbotten
Riksförbundet pensionärsgemenskap,
Umeå kommunförening
Riksteatern, Västerbotten
Robertsfors socialdemokratiska arbetarekommun
Rädda barnens lokalavdelning, Umeå
Röbäcks hembygdsförening
Röda Korset, Umeåkretsen
Rönnskärs IF
S:t Lukasstiftelsen, Umeå
SACO-S-rådet, Umeå Universitet
Samforma
Sandviks IK
Sandåkerns SK
Sara Lidman-sällskapet
SBU, Västerbotten
SCIRA, Västerbotten
Sensus Norrland
SISU idrottsutbildarna, Västerbotten
Skelleftebygdens konstförening
Skelleftehamns folketshusförening upa
Skellefteå AIK, friidrott
Skellefteå arbetarekommun
Skellefteå Brukshundklubb
Skellefteå bröstcancerförening
Skellefteå diabetesförening
Skellefteå FF-Fotbollsklubb
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Skellefteå god man och förvaltarförening
Skellefteå hembygdsförening
Skellefteå kammarmusikförening
Skellefteå kanotklubb
Skellefteå lokalhistoriska förening
Skellefteå moderata förening
Skellefteå motorsällskap
Skellefteå orkesterförening
Skellefteå Parasport
Skellefteå Riksteaterförening
Skellefteå rotaryklubb
Skellefteå stadsmission
Skellefteå tangosällskap
Skellefteå trädgårdssällskap
Skellefteå vävstugeförening
Skogskarlarnas klubb, Västerbotten
S-kvinnor i Västerbotten
Socialdemokrater för tro och solidaritet, Västerbotten
SOFT i Umeå
Sorsele socialdemokratiska arbetarekommun
Specialklubben för kontinentala fågelhundar
SPF Rönnen, Umeå
SPF, Västerbotten
Spinnel-Annas släktförening
SRF, Umeå
SRF, Västerbotten
SSU, Västerbotten
Statstjänstemannaförbundet ATF,
Umeåsektionen
Stiftelsen Edelvik med Edelviks Folkhögskola
Stiftelsen Solviks folkhögskola
Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola
Storumans musik- och teaterförening
Strokeföreningen i Umeå med omnejd
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, Norroch Västerbotten
Svenska Naturskyddsföreningen, Västerbotten

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd 29, Obbola
Svenska pudelklubben, norra avdelningen
Svenska Riesenschnauzerklubben
Svenska transportarbetareförbundet
avd 28, Umeå
Synskadades vänner, Västerbotten
Sångkörens samfällighet (Villaförening)
Sävaråkyrkan
Södra Västerbottens släktforskare
Sörböle-Anderstorp PRO
Sörfors samfällighetsförening
Tegs scoutkår
Tegs SK
Tjärns by
Umedalens IF
Umeå arbetarekommun
Umeå automobilklubb
Umeå baptistförsamling
Umeå barnensdagsförening
Umeå blåbandsförening
Umeå brukshundklubb
Umeå bågskytteklubb
Umeå centerkrets
Umeå dövas förening
Umeå fabriks- och hantverksförening
Umeå folketshusförening
Umeå folkmusikförening
Umeå gymnastikförening
Umeå jaktklubb
Umeå koloniträdgårdsförening
Umeå Kulturförening Humlan
Umeå motorbåtssällskap
Umeå musiksällskap
Umeå parasportförening
Umeå rotaryklubb
Umeå sameförening SÅHKIE
Umeå scoutkår
Umeå segelsällskap
Umeå simsällskap
Umeå sjukhuspastorsråd
Umeå södra rotaryklubb
Umeå teaterförening
Umeå trädgårdssällskap
UNF, Västerbotten
Ung vänster, Västerbotten
Unga örnar, Västerbotten
Unionen, Västerbotten
URnära ideell förening
Vasakyrkan, Umeå
Vilhelmina arbetarekommun
Vindelns trädgårdssällskap
Vindelälvsloppets IF
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Vision Skellefteå
Vision, Umeå
Vårdförbundet, Västerbotten
Vännäs arbetarekommun
Vännäs bys samfällighetsförening
Vännäs rotaryklubb
Vännäsby scoutkår
Vänsterpartiet, Skellefteå
Vänsterpartiet, Umeå
Vänsterpartiet, Västerbotten
Västerbottens basketbollförbund
Västerbottens blåbandsdistrikt
Västerbottens bowlingförbund
Västerbottens båtförbund
Västerbottens fotbollsförbund
Västerbottens friidrottsförbund
Västerbottens idrottsförbund
Västerbottens idrottshistoriska sällskap
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 ornitologiska förening
Västerbottens Parasportförbund
Västerbottens skidförbund
Västerbottens skyttesportförbund
Västerbottens socialdemokratiska partidistrikt
Västerbottens Vi Unga-distrikt
Västerbotten-Ångermanlands scoutdistrikt
Ålidhem-Sofiehems socialdemokratiska
förening
Åmsele byamän
Åsele IK
Öbackastrands samfällighetsföreing
Öhns vägsamfällighet
Övre norra motorcykel- och snöskoterförbundet

Övre Norrlands distrikt av Svenska
brukshundklubben
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§7
Bilaga B. Årsredovisning för år 2020

§8
Bilaga C. Revisionsberättelse för 2020
(Finns även på sida 44 i Verksamhetsberättelsen)

§ 11
Bilaga D. Medlems- och arkivavgifter för 2021

Förslag till avgifter för år 2021
De medlems- och arkivavgifter som fastställdes vid årsmötet 2015 föreslås
vara fortsatt gällande:

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

Förslag på nya avgifter (samt medlemsförmåner):
Visningar och föreläsningar
Arvode per visning/föreläsning och grupp:
Dagtid

1400 kr

Kvällar och helger

2100 kr

Undantagna från arvode är Folkrörelsearkivets medlemmar, kommunbibliotek,
skolväsendet, folkhögskolor samt universitet och högskolor.
För visningar/föreläsningar som kräver särskilda förberedelser lämnas särskild
offert.
Vid föreläsningar utanför Folkrörelsearkivets lokaler tillkommer alltid kostnader
för resor och eventuella övernattningar.
Avskrifter från handling eller utskrift av ljudbandsupptagning
Avtalas med arkivet vid varje enskilt fall.

Avgift för återtaget material
För föreningar som väljer att återta arkivmaterial vilket har ordnats och
förtecknats av Folkrörelsearkivet utgår en avgift på 1000 kr/hyllmeter för att
täcka kostnader för arkivvårdsmaterial och arbete.

§ 12
Bilaga E. Arvoden, reseersättningar och traktamenten

§ 12 Arvoden, reseersättningar och traktamenten

Ersättningarna är oförändrade sedan 2014. Belopp för arvoden, ersättningar och traktamenten är:
ARVODEN
Styrelsearvoden
Ordförande:
1000 kr i grundarvode
Kassör:
1000 kr i grundarvode
Mötesarvoden: 150 kr/möte
Revisorsarvoden
Grundarvode:
350 kr
Mötesarvoden: 150 kr/möte
Reseersättningar och traktamenten
Bilersättning 18,50 kr/mil enligt Skatteverkets riktlinjer i SVK 315-16.

§ 13
Bilaga F. Verksamhetsplan och budget för 2021

Verksamhetsplan för år 2021
Verksamhetsplanen är ett grunddokument för Folkrörelsearkivets (FAV) verksamhet under 2021 och
baseras på uppgifter i arkivets stadgar och på fokusområden ur Region Västerbottens Kulturplan
2020–2023. Verksamhetsplanen är indelad utifrån fyra verksamhetsinriktningar: Verksamhetsstöd,
Insamling, dokumentation och bevarande, Kunskapsspridning samt Samverkan för ökad kunskap, där
Övergripande mål och Mål för perioden redovisas för var kategori.
Planen ligger sedan till grund för Verksamhetsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, där
aktiviteterna redovisas enligt samma uppställning som i verksamhetsplanen. På så sätt uppnås en
överensstämmelse mellan plan och redovisning, som underlättar överblicken över arkivets
verksamhet.
Arkivets vision
Folkrörelsearkivet i Västerbotten ska vara en självklar källa till den Västerbottniska folkrörelse- och
föreningshistorien och till länets kulturarv.
Arkivets mål
Att vårda och bevara kulturarvet samt att följa, bevaka och dokumentera utvecklingen i samhället,
och medverka i 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, ur Västerbottens läns kulturplan 2020–2023, Region Västerbotten 2020
Utvecklingsområde:
Aktiviteter:

Gemensamma arkiv- och besökslokaler genom samverkan.
Samtal om samverkan med Västerbottens museum, Företagsarkivet i
Westerbotten och ISOF.

Utvecklingsområde:
Aktiviteter:

Ökad tillgänglighet till arkiven.
Ökad fysisk och digital närvaro i hela regionen.
Information och rådgivning till arkivbildare.
Öka räckvidd i pedagogisk programverksamhet.

Utvecklingsområde:

Vidareutveckla samarbetet mellan Folkrörelsearkivet i Västerbotten och
Företagsarkivet i Westerbotten.
Fortsatt dialog.

Aktiviteter:
Utvecklingsområde:
Aktiviteter:

Ökad kännedom om samlingarna.
Prioritera inventering av samlingarna.
Föra in och synliggöra uppgifter i beståndskatalogen.
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VERKSAMHETSSTÖD
Övergripande mål för verksamheten
1. Att åstadkomma och upprätthålla en tillfredställande organisation, personalsituation och arbetsmiljö.
2. Att verka för en budget i balans och hålla en god likviditet.
3. Att verksamheten har de lokalresurser som krävs, såväl kvalitativt som kvantitativt.

Mål under perioden:
Organisation (1)
• Arbeta för ökade samarbeten och utbyten mellan FAVs verksamheter i Umeå och Skellefteå.
• Arbeta för en fungerande personalorganisation med den kompetens verksamheten kräver,
samt erbjuda medarbetare kompetenshöjande insatser.
• Arbeta för en god arbetsmiljö inklusive en hållbar digital arbetsmiljö.
• Utveckla och effektivisera den administrativa funktionen.
• Förtydliga och utveckla den dokumentvårdande och arkivbevarande verksamheten vid
bokbinderiet.
Ekonomi och administration (2)
• Verka för ökade resurser för att vidareutveckla verksamheten, såväl via ordinarie
anslagsgivare som externa.
• Utveckla och förfina metod för administrering av arkivavgifter vid övergång till
”fakturametoden”.
Lokaler (3)
• Att löpande anpassa och följa upp behovet av lokaler för arkiv, förråd, kontor respektive
besökare, vid avdelningarna i Umeå och Skellefteå.
• Fortsätta diskussioner om, och strategiskt arbete för, samverkan med andra aktörer kring
lokaler i Umeå och Skellefteå.

INSAMLING, DOKUMENTATION OCH BEVARANDE
Övergripande mål för verksamheten
4. Att ta emot arkivmaterial och förvalta det under arkivmässiga förhållanden.
5. Att utveckla metoder och teknik för att hantera bevarande av digitalt material.

Mål under perioden:
Insamling och förvaltning av samlingarna (4)
• Samla in och ta emot handlingar från föreningar och folkrörelser, i synnerhet sådana som
sedan tidigare saknas i Folkrörelsearkivets bestånd.
• Utreda och uppdatera avtal för överlåtelser och deponi av arkiv i enlighet med gällande
lagstiftning.
• Öka kunskapen internt och externt om befintliga samlingar genom ökad inventering och
förteckning av samlingar.
• Undersöka möjligheten att effektivisera rutinerna för löpande gallring samt destruktion av
verifikat äldre än sju år.
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Digitalisering (5)
• Undersöka och utvärdera metoder för hantering, inklusive tillgängliggörande, av digitaliserat
material.
• Undersöka och utvärdera metoder för mottagande och bevarande av digitalt skapat material.

KUNSKAPSSPRIDNING
Övergripande mål för verksamheten
6. Att genom utåtriktat arbete sprida kännedom om arkivet, och därigenom skapa intresse för
Folkrörelsearkivet i hela länet.
7. Att ge god och kvalificerad analog och digital service till forskare och grupper, som vill ta del av
Folkrörelsearkivets material.
8. Att tillgängliggöra samlingarna genom arkivpedagogisk programverksamhet tillgänglig för hela
länet.

Mål under perioden:
Utåtriktad verksamhet (6)
• Genom projektet Demokratiska arkivet fånga upp och sprida kännedom om fler och nya
berättelser om Västerbotten utifrån arkivmaterial som bevaras i våra samlingar.
• Arrangera och medverka i aktiviteter i länet, även digitalt, med t.ex. föredrag och
utställningar av material ur arkivets samlingar.
• Upprätthålla en hög närvaro på sociala medier och stimulera till aktivitet. Fortsätta att hålla
arkivets webbplatser aktuella och attraktiva.
• Utveckla dialogen med och informationen till våra medlemmar om Folkrörelsearkivets arbete
och arkivens roll.
Forskarservice (7)
• Kompetensutveckla personal i syfte att uppdatera och komplettera uppgifter i Nationell
Arkivdatabas (NAD).
• Förbättra sökmöjligheterna i samlingarna via hemsidan, www.folkrorelsearkivet.se och
därigenom nå ökat antal forskare och besökare.
• När smittspridningen av Corona minskat: utöka öppettiderna på Folkrörelsearkivet i Umeå
genom att hålla öppet en helgdag i månaden i syfte att underlätta för nya grupper att besöka
arkivet.
• I begränsad omfattning scanna och tillgängliggöra material som är särskilt efterfrågat och
aktuellt i ett samhälleligt perspektiv.
Arkivpedagogik (8)
• Utveckla pedagogiska metoder, arbetssätt och utåtriktade program, digitala och analoga, för
att öka förståelsen för samlingarnas innehåll och funktion för en bred allmänhet i hela länet.
• Fortsätta att i Skellefteå samarbeta med övriga verksamheter på Nordanå och erbjuda
aktiviteter och program för barn och unga i syfte att göra arkiv, i synnerhet
Folkrörelsearkivet, känt hos en yngre generation.
• Medverka i arkiv- och museipedagogiskt arbete i Umeå, med inriktning mot framförallt barn,
unga och utlandsfödda.
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SAMVERKAN FÖR ÖKAD KUNSKAP
Övergripande mål för verksamheten
9. 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 (9)
•
•
•

Fortsätta dialogen och vidareutveckla samarbetet mellan Folkrörelsearkivet i Västerbotten och
Företagsarkivet i Westerbotten.
Etablera nya och utveckla befintliga kontakter och samarbeten inom ABM- och kulturområdet,
samt andra sektorer, i Västerbotten och övriga landet.
Via Länsarkivarieföreningen (FSLA) och Svenska Arkivförbundet (SA) verka för arkivsektorn,
särskilt enskilda arkiv, nationellt.

Vid ingången av 2021 redan befintlig lokal och regional samverkan:
Skellefteå
Arkivnätverket i Skellefteå

Samverkan om Arkivens dag och andra aktiviteter.

Berättarfestivalen i Skellefteå

Folkrörelsearkivet deltar i det årligen återkommande arrangemanget
med föreläsningar och andra aktiviteter.

Forskarrum Nordanå

Forskarrum Nordanå är en etablerad lokalhistorisk mötesplats och
satsning i samarbete mellan Folkrörelsearkivet i Västerbotten,
Företagsarkivet i Westerbotten och Skellefteå museum.

Företagsarkivet i Westerbotten

Löpande samverkan om gemensamma arkivfrågor och
administration, samt om projekt, utställningar och annan utåtriktad
verksamhet i Forskarrum Nordanå.

Kommunarkivet i Skellefteå

Samverkan i arkivfrågor, gemensamma utåtriktad verksamhet som
Arkivens dag, forskning och andra aktiviteter osv.

Skellefteå museum och
Handens hus (Kultur Skellefteå)

Samverkan med museipedagog och hemslöjdskonsulent vid olika
arrangemang på Nordanå under året.

Kultur Skellefteå, Museum Anna
Nordlander (fokus samtidskonst och
genusfrågor)

Samverkan med konst- och kulturpedagoger inom Skellefteå
kommun som på olika sätt är intresserade av att samverka i tillfälliga
arrangemang under året.

Skelleftebygdens lokalhistoriska
förening (SKEFO)

Löpande samverkan i utställningar, föredrag och andra aktiviteter
såsom Lokalhistoriska dagar. Folkrörelsearkivet har en
personalrepresentant i SKEFOs styrelse.

Skellefteå museum

Löpande samverkan om lokal- och arkivfrågor, utställningar,
arkivpedagogisk samverkan och annan utåtriktad verksamhet främst
i Forskarrum Nordanå.
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Skellefteå museum och
Företagsarkivet i Westerbotten

Lokalhistoriskt ungdomsstipendium utdelas under året med syfte att
uppmuntra och inspirera ungas intresse för lokalhistoria. Instiftat av
Skellefteå museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och
Företagsarkivet i Westerbotten.

Studieförbund i Skellefteå

Samverkan med studieförbundet Bilda i kulturprogramverksamheten som Folkrörelsearkivet gör i bl.a. Forskarrum, såsom
föreläsningar, workshops för vuxna osv.

Umeå
Arkivnätverket i Umeå

Samverkan om Arkivens dag, fortbildningar, studieresor och andra
aktiviteter.

Företagsarkivet i Westerbotten

Folkrörelsearkivet tillhandahåller arkivmaterial från Företagsarkivets
depå i Umeå, och upplåter forskarplats i lokalerna på Gammlia.
Löpande samverkan kring Företagsarkivets personal, samt möten om
pågående och framtida samverkan i arkivsatsningen på Gammlia.

Institutet för språk och folkminnen
(ISOF)

ISOF förvarar myndighetens pappersburna samlingar från övre
Norrland (från fd. DAUM) i Stadsarkivets lokaler i Umeå. FAV
tillhandahåller material ur samlingarna och upplåter forskarplats i
lokalerna på Gammlia.
ISOF deltar i löpande dialog kring arkivsatsningen på Gammlia, inkl.
lokalförsörjning och tillgängliggörande av arkiven vid respektive
institution.

Kvinnohistoriskt museum

Löpande samverkan, t ex med utställningar, pedagogisk verksamhet
och andra aktiviteter.

Västerbottens museum

Löpande samverkan kring arkivsatsningen på Gammlia, inkl.
lokalförsörjning och utveckling av arkiven vid respektive institution.
Samarbete i projektet ”Det demokratiska arkivet”,
https://postkodstiftelsen.se/blog/projekt/det-demokratiska-arkivet/,
finansierat av Postkodstiftelsen, 2020-2021.
Löpande samverkan om utställningar och annan utåtriktad
verksamhet lokalt och i länet, däribland ”Årets kulturkommun”,
”Årets berättarkommun” och ”Alla tiders”.

Umeå universitet

Löpande samverkan i frågor rörande befintliga och planerade
projekt, studiebesök, uppsatsstudenter m.m.

Tidskriften Västerbotten förr & nu

Folkrörelsearkivet i Västerbotten medfinansierar nättidskriften
Västerbotten förr & nu med en representant i redaktionsgruppen.
Övriga redaktionsmedlemmar är verksamma vid Sveriges Radio,
Skogsmuseet i Lycksele, Vilhelmina kommun, Skellefteå museum och
Umeå universitet.

5

Budget för ordinarie verksamhet vid Folkrörelsearkivet 2021

Konto

KST

Projekt
Kostnadställe
1

Umeå

2
3
9

Skellefteå
Bokbinderiet
Övergripande

1
2
3
4
110
120
130
140
150
160
170
180
190
13611
7

Projekt
Arkivens dag
ISOF
Företagsarkivet
Forskarrum Nordanå
Intäkter genererade av projektet
Informationsspridning, marknadsföring
Aktiviteter i projektet
Personalkostnader
Externa tjänster
Administration
Resor och logi
Övriga kostnader
Revision
KUR/13611
Tillägg Covid 19

INTÄKTER

3010
3110
3120
3130
3130
3180
3190

3
1
2
1
1

3 - Rörelsens inkomster/intäkter
Projektspecifika intäkter
Strimling, scanning
Bokbinderiet
Arkiv- och förvaringsavgifter
Arkiv- och förvaringsavgifter
Katalog UHC
Övriga intäkter

3190

2

Övriga intäkter

3740

Budget 2021
0
5 000
20 000
335 000
127 000
0
5 000
5 000

Budget 2020 Resultat 2020
114 600
101 247 2020: Hem och samhälle, Film om arbetsstugor
5 000
7 967
20 000
21 990 Försäljning från bokbinderiet
350 000
335 875
127 000
130 385
0
0
5 000
4 121 T.ex. kopior, efterforskningar, hämtningar av material för FiW
5 000

Öresutjämning

3890
3890

1
2

3910
3920
3920
3930
3930
3940
3940
3940
3950
3950
3950

9
1
2
1
2
1
2
9
1
2
3

3988
3997

2

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter
38-39 - Erhållna offentliga stöd, övriga intäkter m.m.
Statens Kulturråd verksamhetsbidrag
Region Västerbotten
Region Västerbotten
Kommunala driftsanslag
Kommunala driftsanslag
Övriga bidrag
3 Övriga bidrag
7 Övriga bidrag
Lönebidrag AF
Lönebidrag AF
Lönebidrag AF
Bidrag f personal Ske-å kommun
Sjuklöneersättning
Behov av kapitaltillskott

SUMMA INTÄKTER

0
-11

85 000
30 100

85 000
30 100

92 575
33 250

319 000
1 026 312
806 388
708 000
593 184
5 000
33 600
100 000
0
315 000
170 000

319 000
1 004 472
789 228
708 000
570 000
5 000
0
0
0
448 700
0

319 000
1 004 472
789 228
708 000
584 700
5 000
33 843
0
0
311 309
154 927

50 000
0

50 000
0

440 925
5 179 509

4 636 100

4 720 276

-150 000
0
0
0
-5 000
-3 000
-3 000
-1 422
-1 422

0
0
0
0
-5 000
-3 000
-9 000
-1 422
-1 422

-3 023

Har ej fått besked om bidrag från Kulturrådet ännu.
Fördelning anslag: Umeå 56 %; Skellefteå 44 %

ISOF
Handledning Företagsarkivet
100 00 kr flyttas från 2020 till 2021
Utfall varierar med sjukskrivningar och andra ledigheter
Utfall varierar med sjukskrivningar och andra ledigheter

39 800 Utfall varierar med sjukskrivningar och andra ledigheter
42 598 Utfall varierar med sjukskrivningar.

KOSTNADER
4 Verksamhetskostnader
4120
4140
4141
4145
4150
4150
4160
4170
4170

1
2
1
1
2

Bokbinderiet
Arvoden till föreläsare m fl F-skatt
Arvoden till föreläsare m fl A-skatt
Resor, logi m m f arvoderade
Utställningar och mässor
Utställningar och mässor
Transport depå
Annonser, reklam
Annonser, reklam

5010

1

5-6 Övriga externa rörelseutgifter/ kostnader
50 - Lokalkostnader
Lokalhyror

-250 000

-280 000

5010

2

Lokalhyror

-331 000

-330 000

5010
5012
5012

9
1
2

Lokalhyror
Städning
Städning

-34 764
-32 000
-50 000

-32 000
-50 000

-47 000
-19 000
-100 000
-25 000
-25 000
-18 000
-8 000
-2 000

-30 000
-28 000
0
-25 000
-25 000
-17 000
-8 000
-2 000

-1 000

-1 000

-3 750

-1 000

-1 000

-874

-20 000
-9 000
-7 000
-15 000

-20 000
-10 000
0
-15 000

-766
-2 723
-8 646
-1 873

5410
5420
5420
5450
5450
5460
5465
5490

3

9
1
2
2

5520

1

5520

2

5810
5820
5821 1 och 9
5830

54 - Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Förbrukningsinventarier
Mjukvara och webb
7 Mjukvara och webb
Kopiatorer, hyra
Kopiatorer, hyra
Förbrukningsmaterial
Förbrukningsmaterial, arkivpedagogik
Övriga kostnader
55 - Reparation och underhåll
Reparation och underhåll av inventarier, verktyg
och datorer m.m.
Reparation och underhåll av inventarier, verktyg
och datorer m.m.
58 - Resekostnader
Resekostnader anställda
Hyrbilskostnader
Museibilen
Kost och logi

0

-2 000
0
0 Arkivens dag enl schablon
0 Arkivens dag enl schablon
-2 933
0 Tidigare konto 5940
0

-310 208 Resultat pga endast fem hyror bokförda år 2020. Justeras under
2021.
-247 941 Resultat pga endast tre hyror bokförda år 2020. Justeras under
2021.
-34 764 Depå Hörnefors. Nytt konto 2020.
-31 284
-37 032

-52 969
-15 854 Office 365, webb, Filemaker
-17 407 Filemaker, investering i sökbar databas för FAVs hemsida
-22 724
-22 816
-13 067
-2 686 Enligt schablon
0

5890

Övriga resekostnader

-1 000

-1 000

0

5940

9

59 - Reklam och PR
Annonser, reklam för Folkrörelsearkivet (inte aktiv

-1 000

0

0

9
2
9

60 - Gåvor, stipendier
Lämnade gåvor och bidrag
Stipendier
Extern representation

-1 000
-750
-1 000

0
-750
0

-1 197
0
-559

-49 500
-13 000

-40 000
-12 240

-70 160
-12 874

-7 000
-1 000
-3 000
-1 000
0

-16 000
-1 000
-4 000
0

6050
6060
6070

62 - Tele och post
Telefon
Porto och frakt

6210
6250

6410
6420
6430
6440
6450

9
9
9
9

64 - Förvaltningskostnader
Styrelsearvoden
Styrelsekostnader (fika, material)
Styrelse resor, logi m m
Styrelse övriga kostnader

0

-6 200
-2 944
0
0
0 Obs! Nytt konto att lägga till kontoplanen
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Föreningsstämma

6530
6550
6570
6580
6590

9
9
9
9
9

65 - Övriga externa tjänster
Redovisningstjänster
Konsultarvoden (som gäller adm/IT osv)
Bankkostnader
Revision
Övriga externa tjänster

-20 000
-20 000
-4 000
-1 500
-1 000

-23 500
-15 000
-3 000
0
0

6970
6980
6980

2
9

69 - Övriga externa kostnader
Tidningar, tidskrifter och facklitteratur
Föreningsavgifter
Föreningsavgifter

-3 540
-4 800
-12 000

-3 500
-4 770
-6 230

-2 572 348
-106 136
-63 050

-2 359 891
-302 726
0

-5 000
-2 000
-10 000

-5 000
-2 000
-10 000

0
-345
-2 078

-12 045 RF-Sisu (tidigare Idrottsservice)
-8 541 t.ex. IT-support, jurist
-2 248
-1 336 Fika och arvoden FAV.
0

-2 005
0
-13 078 Fremia, FSLA

7210
7285
7290

7 - Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.
72 - Löner till tjänstemän och företagsledare
Löner tjänstemän
Semesterlön tjänstemän
Förändring av semesterlöneskuld

7320
7325
7330

73 - Kostnadsersättningar och förmåner
Skattefria traktamenten
Skattepliktiga traktamenten
Skattefria bilersättningar

7410

74 - Pensionskostnader
Pensionskostnader

-242 668

-140 972

-185 146

7510
7519

75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
Arbetsgivaravgifter
Beräknade soc. avg. för semester och löneskuld

-739 736
-32 000

-687 769
-108 248

-552 626
-30 442 OBS! G225 inkluderar samtliga kostnadsställen

7530
7589

Skatt pensionskostnader (24,26% av pensionsförm
Övriga gruppförsäkringspremier

-58 871
-30 000

-34 200
0

-131 784
0

7610
7620
7630
7640

76 - Övriga personalkostnader
Personalvård
Hälsovård, skattepliktig
Konferenser, personalutbildning
Intern representation, fika, arbetsluncher m m

-21 002
-18 000
-20 000
-4 000

-25 500
-18 000
-20 000
0

-15 277
-11 243
-9 434
-8 721

-5 229 509

-4 739 140

-4 315 474

SUMMA KOSTNADER

8310
8340

8410

83 - Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Ränteintäkter
Avkastning aktier

11 050

50 000

84 - Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader

Resultat

-1 998 902
-410 553 För 2021 - räknar om till semestertillägg
9 605

0

0

-347

-103 040

410 505

Budget för Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Demokratiska arkivet
Konto

INTÄKTER

KOSTNADER

Kst

År 2021 Resultat 2020 Kommentar

4

110 Projektspecifika intäkter

4140
4145
4150
4170
4180
5410
5420
5460
5465
5810
5820
6050
6070
6210
6530
6550
6580
6590
7210
7281
7285
7320
7325
7330
7410
7510
7519
7530
7610
7620
7632
7640

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

130
130
130
120
120
160
160
130
130
170
170
130
180
160
160
150
160
150
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

Summa Kostnader

Resultat

Projekt

3010

Arvoden till föreläsare mfl F-skatt
Resor, logi m.m. arvoderade
Utställningar och mässor
Annonser, reklam
Trycksaker
Förbrukningsinventarier
Mjukvara och webb
Förbrukningsmaterial
Förbrukningsmaterial, arkivpedagogik
Resekostnader anställda
Hyrbilskostnader
Lämnade gåvor och bidrag
Extern representation
Telefon
Redovisningstjänster
Konsultarvoden (som gäller adm/IT osv)
Revision
Övriga externa tjänster
Löner tjänstemän
Sjuklön tjänstemän
Semestertillägg
Skattefria traktamenten
Skattepliktiga traktamenten
Skattefria bilersättningar
Pensionskostnader
Arbetsgivaravgifter
Beräknade soc. avg. för semester och löneskuld
Skatt pensionskostnader (24,26% av pensionsförmåner 2018)
Personalvård
Hälsovård, skattepliktig
Konferenser, personalutbildning
Intern representation, fika, arbetsluncher m m

1 339 766

-275 000
-5 000
0
-5 000
-5 000
-5 000
-5000
-20 000
0
-4 000
-5000
-2 000
-41 500
-50 000
-15 000
-200 000
-465 953
0
-9 455
-1 250
-1 250
-2 500
-44 392
-151 509
-5 000
-10 769
-2 188
-2 000
-4 000
-2 000
-1 339 766
0

670 000 Reserverat 80 000 för 2022

-15 000
-5 155
-1 623
-5 522
-3 118
-11 096
-21 701
-279
-33
-1 341
-376
-494
-1 319
-31 830
-3 896
-57 500
-342 221
-700
-43 824

-27 473
-92 102
0
0
-501
-1 581
-1 352
-670 036

Budget för Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Projekt: Hållbara arkivbesök (KUR/13611)

Konto

INTÄKTER
3940

Kst

Projekt

2

13611 Övriga bidrag

År 2021 År 2020

Kommentar

407 500

0

-3 000
-15 000
-2 000
-2 000

0 Office 365, webb, Filemaker
0 Dator, tillbehör
0
0 Om Katarina behöver det

KOSTNADER

5420
5410
5460
6210

2
2
2
2

13611
13611
13611
13611

Mjukvara och webb
Förbrukningsinventarier
Förbrukningsmaterial
Telefon

6590

2

13611

Övriga externa tjänster

5465
7210
7285
7410
7510
7519
7530
7610
7630
7640
Summa
Resultat

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

13611
13611
13611
13611
13611
13611
13611
13611
13611
13611

Förbrukningsmaterial, arkivpedagogik
Löner tjänstemän
Semesterlön tjänstemän
Pensionskostnader
Arbetsgivaravgifter
Beräknade soc. avg. för semester och löneskuld
Skatt pensionskostnader (24,26% av pensionsförmåner 2018)
Personalvård
Konferenser, personalutbildning
Intern representation, fika, arbetsluncher m m

-95 000
-95 000
-122 400
-2 448
-15 743
-39 227
-5 769
-4 180
-2 188
-2 000
-1 545
-407 500
0

T.ex. hjälp av tekniker, fotograf,
kanske en jurist för att ordna avtal
gällande musiksamlingar,
0 digitalisering
Material & rekvisita, kostyminköp,
0 teknik
0 Beräknat på 34 000 kr/mån, 30 %
0
0
0
0
0
0
0
0

§ 14
Bilaga G. Budgetprognos för 2022

Budgetprognos för hela Folkrörelsearkivet 2022
Konto

KST

1
2
3
9

Projekt

Umeå
Skellefteå
Bokbinderiet
Övergripande
INTÄKTER
3 - Rörelsens inkomster/intäkter

3010
3110
3120
3130
3130
3180
3190
3190
3890
3890

3910
3920
3920
3930
3930
3940
3950 2 och 3
3988

3
1
2
1
1
2
1
2

9
1
2
1
2

2

SUMMA INTÄKTER

Projektspecifika intäkter
Strimling, scanning
Bokbinderiet
Arkiv- och förvaringsavgifter
Arkiv- och förvaringsavgifter
Katalog UHC
Övriga intäkter
Övriga intäkter
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter

Budget 2022 Budget 2021
0
5 000
20 000
335 000
127 000
0
5 000
5 000
85 000
30 100

0
5 000
20 000
335 000
127 000
0
5 000
5 000
85 000
30 100

Statens Kulturråd verksamhetsbidrag
Region Västerbotten
Region Västerbotten
Kommunala driftsanslag
Kommunala driftsanslag
Övriga bidrag
Lönebidrag AF
Bidrag f personal Ske-å kommun

319 000
1 026 312
806 388
708 000
593 184
38 600
500 000
50 000

319 000
1 026 312
806 388
708 000
593 184
138 600
485 000
50 000

Behov av kapitaltillskott

456 454
5 110 038

440 925
5 179 509

-5000
-5 000
-3 000
-3 000
-1 422
-1 422

-150 000
-5 000
-3 000
-3 000
-1 422
-1 422

-280 000
-336 600
-35 459
-34 000
-56 100

-250 000
-331 000
-34 764
-32 000
-50 000

-17 000
-14 000
-7 000
-7 000
-3 000
-3 000
-3 000
-10 000
-25 000
-25 000
-6 000
-4 000
-5 000
-2 000
-8 000
-1 000
-1 000

-17 000
-14 000
-7 000
-9 000
-3 000
-3 000
-3 000
-110 000
-25 000
-25 000
-8 000
-4 000
-5 000
-1 000
-8 000
-1 000
-1 000

KOSTNADER

3
1
2
1
1
2

4 Verksamhetskostnader
Bokbinderiet
Utställningar och mässor
Utställningar och mässor
Transport depå
Annonser, reklam
Annonser, reklam

5010
5010
5010
5012
5012

1
2
9
1
2

5-6 Övriga externa rörelseutgifter/ kostnader
50 - Lokalkostnader
Lokalhyror
Lokalhyror
Lokalhyror
Städning
Städning

5410
5410
5410
5410
5420
5420
5420
5420
5450
5450
5460
5460
5460
5460
5465
5490
5490

1
2
3
9
1
2
3
9
1
2
1
2
3
9
2
1
2

54 - Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial
Förbrukningsinventarier
Förbrukningsinventarier
Förbrukningsinventarier
Förbrukningsinventarier
Mjukvara och webb
Mjukvara och webb
Mjukvara och webb
Mjukvara och webb
Kopiatorer, hyra
Kopiatorer, hyra
Förbrukningsmaterial
Förbrukningsmaterial
Förbrukningsmaterial
Förbrukningsmaterial
Förbrukningsmaterial, arkivpedagogik
Övriga kostnader
Övriga kostnader

5520

1

55 - Reparation och underhåll
Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.

-1 000

-1 000

5520

2

Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.

-1 000

-1 000

5810
5810
5810
5810
5820
5820
5820
5821
5821
5830
5830
5830
5830
5890
5890
5890

1
2
3
9
1
2
9
1
9
1
2
3
9
1
2
9

58 - Resekostnader
Resekostnader anställda
Resekostnader anställda
Resekostnader anställda
Resekostnader anställda
Hyrbilskostnader
Hyrbilskostnader
Hyrbilskostnader
Museibilen
Museibilen
Kost och logi
Kost och logi
Kost och logi
Kost och logi
Övriga resekostnader
Övriga resekostnader
Övriga resekostnader

-8 500
-6 000
-2 000
-3 500
-3 000
-3 000
-3 000
-2 000
-5 000
-5 625
-3 750
-3 750
-1 875
-250
-250
-500

-8 500
-6 000
-2 000
-3 500
-3 000
-3 000
-3 000
-2 000
-5 000
-5 625
-3 750
-3 750
-1 875
-250
-250
-500

4120
4150
4150
4160
4170
4170

59 - Reklam och PR

5940

9

Annonser, reklam för Folkrörelsearkivet (inte aktiviteter)

-1 000

-1 000

6050
6060
6070

9
2
9

60 - Gåvor, stipendier
Lämnade gåvor och bidrag
Stipendier
Extern representation

-1 000
-750
-1 000

-1 000
-750
-1 000

6210
6210
6210
6210
6250
6250
6250

1
2
3
9
1
2
9

62 - Tele och post
Telefon
Telefon
Telefon
Telefon
Porto och frakt
Porto och frakt
Porto och frakt

-22 000
-11 000
-11 000
-5 500
-1 200
-1 000
-10 800

-22 000
-11 000
-11 000
-5 500
-1 200
-1 000
-10 800

6410
6420
6430
6440
6450

9
9
9
9
9

64 - Förvaltningskostnader
Styrelsearvoden
Styrelsekostnader (fika, material)
Styrelse resor, logi m m
Styrelse övriga kostnader
Föreningsstämma

-7 000
-1 000
-3 500
-1 000
-5 000

-7 000
-1 000
-3 000
-1 000
0

6530
6550
6570
6580
6590

9
9
9
9
9

65 - Övriga externa tjänster
Redovisningstjänster
Konsultarvoden (som gäller adm/IT osv)
Bankkostnader
Revision
Övriga externa tjänster

-75 000
-20 000
-5 000
-1 500
-1 000

-20 000
-20 000
-4 000
-1 500
-1 000

6970
6970
6980
6980

2
9
2
9

69 - Övriga externa kostnader
Tidningar, tidskrifter och facklitteratur
Tidningar, tidskrifter och facklitteratur
Föreningsavgifter
Föreningsavgifter

-2 000
-1 540
-4 800
-14 000

-2 000
-1 540
-4 800
-12 000

-2 651 760
-110 000
-64 000

-2 572 348
-106 136
-63 050

-1 875
-1 875
-1 250
-625
-750
-500
-500
-250
-3 750
-2 500
-2 500
-1 250

-1 875
-1 250
-1 250
-625
-750
-500
-500
-250
-3 750
-2 500
-2 500
-1 250

7 - Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.
72 - Löner till tjänstemän och företagsledare
Löner tjänstemän
Semestertillägg tjänstemän
Förändring av semesterlöneskuld

7210
7285

7320
7320
7320
7320
7325
7325
7325
7325
7330
7330
7330
7330

1
2
3
9
1
2
3
9
1
2
3
9

73 - Kostnadsersättningar och förmåner
Skattefria traktamenten
Skattefria traktamenten
Skattefria traktamenten
Skattefria traktamenten
Skattepliktiga traktamenten
Skattepliktiga traktamenten
Skattepliktiga traktamenten
Skattepliktiga traktamenten
Skattefria bilersättningar
Skattefria bilersättningar
Skattefria bilersättningar
Skattefria bilersättningar

7410

74 - Pensionskostnader
Pensionskostnader

-247 521

-242 668

7510
7519
7530
7589

75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
Arbetsgivaravgifter
Beräknade soc. avg. för semester och löneskuld
Skatt pensionskostnader (24,26% av pensionsförmåner 2018)
Övriga gruppförsäkringspremier

-764 489
-35 874
-60 049
-30 000

-739 736
-32 000
-58 871
-30 000

-8 064
-7 000
-6 375
-2 188
-6 750
-4 500
-4 500
-2 250
-8 000
-6 000
-4 000
-5 000
-1 500
-1 000
-1 500
-500

-8 064
-5 375
-5 375
-2 188
-6 750
-4 500
-4 500
-2 250
-7 500
-5 000
-5 000
-2 500
-1 500
-1 000
-1 000
-500

-5 210 038

-5 229 509

100 000

50 000

0

0

7610
7610
7610
7610
7620
7620
7620
7620
7630
7630
7631
7633
7640
7640
7640
7640

1
2
3
9
1
2
3
9
1
2
3
9
1
2
3
9

76 - Övriga personalkostnader
Personalvård
Personalvård
Personalvård
Personalvård
Hälsovård, skattepliktig
Hälsovård, skattepliktig
Hälsovård, skattepliktig
Hälsovård, skattepliktig
Konferenser, personalutbildning
Konferenser, personalutbildning
Konferenser, personalutbildning
Konferenser, personalutbildning
Intern representation, fika, arbetsluncher m m
Intern representation, fika, arbetsluncher m m
Intern representation, fika, arbetsluncher m m
Intern representation, fika, arbetsluncher m m

SUMMA KOSTNADER

8310
8340

83 - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter
Avkastning aktier

8410

84 - Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader

Resultat

§ 15, 16, 17
Bilaga H. Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till årsmötet för Folkrörelsearkivet i
Västerbotten 2021
Inkomna nomineringar:
Obs! Här anges endast nomineringar av nya representanter till styrelse och övriga positioner.
PRO Teg:
Gotthard Karlsson, Umeå
IF Södra Metall:
Kurt Olovsson, Umeå
Idrottsrörelsen:
Ann-Charlotte Lindström, Lycksele
Vänsterpartiet Skellefteå:
Torbjörn Häggmark, Skellefteå
GS-facket:
Peter Lindström, Lomsjö
Socialdemokraterna i Umeå: Hans-Åke Rönnlund, Umeå (nominerad till revisorssuppleant)
Styrelsesuppleanterna Kurt Olovsson, Umeå och Rolf Hedqvist, Burträsk, har avböjt omval.
Revisorssuppleant Emil Hansson har avböjt omval.

Förslag till styrelse
Ordförande
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot, kassör
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot

Lina Vänglund, Umeå (arbetarrörelsen)
Ivar Söderlind, Umeå (idrottsrörelsen)
Peter Vigren, Umeå (arbetarrörelsen)
Lars-Olov Sjöström , Umeå (frikyrkorörelsen)
Christina Hedström, Umeå (bildningsorgan.)
Kjell Thelberg, Umeå (nykterhetsrörelsen)

2 år omval
2 år omval
2 år omval
(1 år kvar)
(1 år kvar)
(1 år kvar)

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Björn Ericsson, Umeå (hembygdsrörelsen)
Ann-Charlott Lindström, Lycksele (idrottsrörelsen)
Torbjörn Häggmark, Skellefteå (Vänsterpartiet)
Ulla Löfgren, Holmön (Moderaterna)
Rickard Björk, Ursviken (fackliga tjänstemannarör.)
Janna Nordell, Skellefteå (nykterhetsrörelsen)

2 år omval
2 år nyval
2 år nyval
(1 år kvar)
(1 år kvar)
(1 år kvar)

Förslag till val av revisorer och suppleanter (mandatperiod 1 år):
Revisor
Revisor

Mats Lundström, Sävar (nykterhetsrörelsen)
Bertil Holmberg, Umeå (arbetarrörelsen)

omval
omval

Revisorssuppleant
Revisorssuppleant

Birgitta Jacobson, Umeå (nykterhetsrörelsen)
Hans-Åke Rönnlund, Umeå (arbetarrörelsen)

omval
nyval

Förslag till valberedning (mandatperiod 1 år):
Ari Leinonen, Umeå, sammankallande (arbetarrörelsen)
Niclas Bromark, Umeå (idrottsrörelsen)
Andreas Westerberg, Skellefteå (liberalerna)
Åsa Karlsson, Skellefteå (arbetarrörelsen)

omval
omval
omval
omval

