Folkrörelsearkivet
i Västerbotten
Verksamhetsberättelse 2021

Omslaget: ”Forskarbyrån och avdelningen för okända personer” är en rolig och
lärorik aktivitet för barn och unga. Forskarbyrån utvecklades under 2021 av
Folkrörelsearkivets arkivpedagoger i Skellefteå med stöd av särskilda projektmedel från Kulturrådet. Fotograf: Nelly Karlsson, 2021.
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Verksamhetsberättelse för år 2021
Inledning
Verksamhetsberättelsen är en redovisning av verksamheten vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten (FAV) under 2021 och baseras på de föresatser som redovisas
i Verksamhetsplan för år 2021.
Corona-pandemin har påverkat verksamheten på flera sätt under året. Årsmötet blev även i år digitalt. Som en anpassning till myndigheternas rekommendationer höll Folkrörelsearkivet helt stängt för fysiska besök i både Umeå och Skellefteå från den 22 december 2020 till den 24 januari 2021. Därutöver har vi haft
öppet för bokade besök och leveranser för att kunna bibehålla ett gott värdskap
samt trygga miljön för både personal och besökare.
I verksamhetsberättelsen presenteras den ideella föreningen Folkrörelsearkivet
i Västerbottens organisation (I), därefter dess verksamhet under 2021 (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) och styrelsens slutord.
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 brett samhällsområde. Här finns handlingar från de stora folkrörelserna, från både mindre och större föreningar, från länets byar samt släktoch personarkiv.
Sammanlagt förvaras arkiv från 9 283 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 Institutet för språk och folkminnen (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.

6

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 2021 i bilaga 2.

Årsmöte
Folkrörelsearkivets årsmöte hölls den 25 mars 2021. Årsmötet genomfördes
digitalt via Zoom på grund av Covid-19. I årsmötet deltog 29 ombud utgörande
en bred representation av föreningens då 314 medlemsorganisationer.

Styrelse, arbetsutskott, revisorer och valberedning
Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 bestått av följande ordinarie ledamöter och suppleanter. Ledamöterna väljs för en mandatperiod om två år och
återstående mandatperiod anges inom parentes. Rickard Björk avslutade sitt
uppdrag för Unionen i oktober 2021 och begärde därmed att även få lämna sin
plats som suppleant i Folkrörelsearkivets styrelse.
Ordinarie ledamot

Suppleant

Ordförande

Lina Vänglund (2 år)
arbetarrörelsen

Ulla Löfgren (1 år)
Moderaterna

Vice ordförande

Ivar Söderlind (2 år)
idrottsrörelsen

Ann-Charlott Lindström (2 år)
idrottsrörelsen

Kassör

Lars Olov Sjöström (1 år)
frikyrkorörelsen

Janna Nordell (1 år)
nykterhetsrörelsen

Ledamöter

Kjell Thelberg (1 år)
nykterhetsrörelsen

Rickard Björk (1 år)
fackliga tjänstemannarörelsen

Christina Hedström (1 år)
bildningsorganisationerna

Björn Ericsson (2 år)
hembygdsrörelsen

Peter Vigren (2 år)
arbetarrörelsen

Torbjörn Häggmark (2 år)
Vänsterpartiet

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

Styrelsen har under året sammanträtt vid fem tillfällen. Sammanträdesdatum
har varit 2021-03-25 (konstituerande), 2021-06-07, 2021-10-25, 2022-02-14,
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samt 2022-02-23. Den 20 september hade styrelsen en arbetsdag på Gammlia
där flera strategiska frågor togs upp för behandling.
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: 2021-05-31, 202110-18 samt 2022-02-01.
Revisorer
Revisorerna väljs för 1 år och har under 2021 varit följande:
Ordinarie ledamot

Suppleant

Bertil Holmberg
arbetarrörelsen

Hans-Åke Rönnlund
arbetarrörelsen

Mats Lundström
nykterhetsrörelsen

Birgitta Jacobson
nykterhetsrörelsen

Bertil Burén (C)
Region Västerbotten

Britta Enfält (L)
Region Västerbotten

Revisorerna har granskat halvårsbokslutet vid möte 2021-09-29 samt årsbokslutet vid möte 2021-02-28.
Valberedning
Årsmötet har som förberedande organ till årsmötet 2022 utsett en valberedning med följande sammansättning:
Ari Leinonen (sammankallande)
nykterhetsrörelsen

Andreas Westerberg
liberalerna

Niclas Bromark
idrottsrörelsen

Åsa Karlsson
arbetarrörelsen
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Personal
Tillsvidareanställd personal
Sammantaget har Folkrörelsearkivet haft åtta tillsvidareanställda under år
2021. Efter att Lars Dyverfeldt gick i pension den 1 juli 2021 har Noah Hiltunen
vikarierat som arkivassistent i Umeå.
Namn, sysselsättningsgrad 2021
Lars Dyverfeldt, 80 %, pension juli 2021
Carina Engström, 50 %
Karin Holmgren, 75 %
Susanne Odell, 80 %
Anneli Rundström Karlsson, 100 %
Anna Sténs, 100 %
Elisabeth Wiklund, 100 %
Greger Wiklund, 50 %

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. Däribland följande personer:
Ada Nilsson Lidström, lärling bokbinderi, Skellefteå, timanställd
Arvid Staaf, arkivassistent projekt, Umeå, 2021-10-26 till 22-02-14, ca 50 %
Elsa Estling, praktiserande student, Umeå, 21-03-29 till 21-05-28, 100 %
Erika Åström, praktiserande arkivassistent, Umeå, ca 21-01-01 till 21-06-15, ca 40 %
Irene Gustafson, projektanställd, Umeå, 21-01-01 till 22-01-31, 50 %
Helena Ström, arkivassistent, Skellefteå, 21-06-07- till 21-07-12, 21-08-19 till 22-02-28,
50 %
Katarina Åman, arkivpedagog projekt, Skellefteå, 21-01-14 till 21-11-30, 30 %
Lars Sjölund, arkivassistent, Skellefteå, 21-01-01 till 21-05-31, 100 %
Noah Hiltunen, vik. arkivassistent, Umeå, 21-05-24 till 22-02-28, 100 %
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II. Folkrörelsearkivet i Västerbottens verksamhet
under 2021
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.

Delmål och resultat under perioden
Organisation (1)
Mål:
Arbeta för ökade samarbeten och utbyten mellan Folkrörelsearkivets verksamheter i Umeå och Skellefteå
Resultat:

Arkivchefen har i regel besökt avdelningen i Skellefteå varje
månad undantaget semestermånaderna. Kontakt mellan avdelningarna sker så gott som dagligen.
Gemensamma arbetsplatsträffar (APT) har hållits den sista
måndagen varje månad med undantag för juni, juli och december månad. Personaldagar hölls i Munkviken den 6–7
september och en planeringsdag med gemensam jullunch
hölls i Umeå den 16 december.

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 digitalt. Det är främst arkivpersonalen (assistenter, arkivarier, pedagoger) som deltagit i
fortbildningar och konferenser. Bokbinderipersonalen har
berörts i mindre grad.
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Tabell 1. Personalens medverkan i fortbildningar och konferenser under 2021.
Datum

Aktivitet

Arrangör

210127

Webbinarium: Att ställa om till digitala
worskhops

Kulturrådet

21020304

Konferens: Riksantikvarieämbetets höstmöte 2020

Riksantikvarieämbetet

210205

Webbinarium: Krisstöd i Kulturlivet

Kulturrådet

210212

Webbinarium: Att berätta om det immateriella kulturarvet digitalt

Riksantikvarieämbetet

210212

Lunchwebbinarium: I spåret av pandemin

Fackförbundet Unionen

210216

Digital fortbildningsträff: Arkivpedagogiskt
forum

Arkivpedagogiskt forum

210225

Lunchwebbinarium: Hur kan man uppmärksamma sitt jubileum i pandemin

Centrum för näringslivshistoria

210311

Lunchwebbinarium: Kvinnosakskämpen
Anna Whitlock

Centrum för näringslivshistoria

210324

Webbinarium: Spanska sjukan och Corona

Arkivet i Östersund

210326

Webbinarium: Kulturarv i skolan. Seminarieserie

Riksantikvarieämbetet

210326

Webbinarium: Digisam – digitalt kulturarv

Digisam

210413

Utbildning sociala medier

Demokratiska arkivet/Punkt
PR

210413

Digitalt frukostmöte med Riksarkivet

Riksarkivet

210526

Webbinarium: Temadag om foto och bildarkiv

Arkivnätverk syd

210531

Webbinarium: Digisams tre nya vägledningar

Digisam

21090607

Fortbildning/personaldagar i Munkviken

FAV

211001

Konferens: Kulturting Norr

Region Västerbotten/Norrbotten/Jämtland Härjedalen/Västernorrland

21111112

Konferens: Röster ur historien – förmedla
kulturarv genom berättelser

Demokratiska arkivet

21120102

Konferens: Svenska Arkivförbundets höstmöte

Svenska Arkivförbundet

211202

Webbinarium: Historisk dokumentärfilm
på museer

Högskolan Dalarna

211215

Kurs i filmning med mobil

Copynor/FAV

11

Mål:

Arbeta för en god arbetsmiljö inklusive en hållbar digital arbetsmiljö

Resultat:

Arbetsmiljöronder har under hösten genomförts vid FAV i
Umeå och vid FAV i Skellefteå, med genomgång och uppföljning av protokoll från föregående års rond. Efter att skyddsombudet i Umeå gått i pension inträdde Susanne Odell som
tillförordnat skyddsombud. Åtgärder i den digitala arbetsmiljön har fortgått främst för att underlätta hemarbete under
pandemin.

Mål:

Utveckla och effektivisera den administrativa funktionen.

Resultat:

Samarbetet med RF-Sisu/Idrottsservice som inleddes år 2020
har fortgått under 2021. Det innebär att bokföring och löneadministration i huvudsak sköts externt vilket frigör arbetstid för personal internt. Övergången till digital hantering av
fakturor har underlättat administrationen, främst gällande
attestering, betalning och bokföring av leverantörsfakturor. I
slutet av året påbörjades en övergång till att rapportera löneavvikelser såsom ledigheter och skattepliktiga utlägg digitalt via Kontek HRM.

Mål:

Förtydliga och utveckla den dokumentvårdande och arkivbevarande verksamheten vid bokbinderiet.

Resultat:

Bokbinderiet på Nordanå i Skellefteå har fortsatt att med
stor skicklighet och hantverksmässiga metoder utföra uppdrag dels för våra medlemsföreningar, dels för privatpersoner, företag och kommuner. Att binda in dokument för långtidsförvaring, renovera böcker och kartor, sanera mögel och
fuktskador är uppdrag och kunskaper unika för norra Sverige, vilket besparar oss och våra arkivbildare stora utgifter
av inköp från annat håll, eller i värsta fall, i fråga om mögelangrepp, destruktion av historiskt material.
Bokbinderiet har under 2021 bundit in 52 böcker och lagat
ett flertal böcker till kunder. Det har gjorts 26 enklare inbindningar av häften och 26 mappar av olika storlekar och utföranden. Ur våra egna samlingar blev under året tio inbundna
årgångar av Västerbottens Folkblad utsatta för fukt pga. ett
läkande rör i arkivet. Pärmarna rengjordes av Bokbinderiet
från fukt, mögel och orenheter. Till den egna arkivpedagogiska verksamheten har tidsenligt material producerats för
barnens Forskarbyrå.
Sju medaljer ur arkivets samlingar har rengjorts inför att de
ska ingå i Skellefteå museums nya basutställning. Till Företagsarkivet i Westerbotten har flera större kartongmappar
tillverkats för långtidsförvaring av särskilt känsliga kartor och
ritningar från Olofsfors bruks arkiv. Till Norsjö kommun har
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42 protokollsböcker bundits in under 2021. De präglas,
hängs in och levereras under första delen av 2022. Maskiner
och verktyg underhålls löpande, såsom sax- och knivslipning
för att verksamheten ska fungera.
Under året har en ny elektrisk skärmaskin beställts efter beslut av styrelsen. Leverans av maskinen och installation görs
i januari 2022.
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 4 %, där anslaget från Kulturrådet svarade
för den största ökningen från 319 000 kr till 423 000 kr (25
%).
Projektmedel från externa finansiärer respektive extra anslag från Region Västerbotten och Kulturrådet på grund av
Covid-19 har liksom under 2020 ökat rörelsens resurser.
Projektet Demokratiska Arkivet, finansierat av Postkodstiftelsen, påbörjades i februari 2020 och avslutas i januari 2022.
I november 2020 erhöll Folkrörelsearkivet särskilda förstärkningsmedel från Region Västerbotten om 100 000 kr för att
anpassa verksamheten under rådande pandemi. Medlen
slutredovisades våren 2021. I juni 2021 tilldelades arkivet ytterligare 200 000 kr för utveckling och omställning, samt för
tillfälliga insatser för att stimulera och samverka med det fria
kulturlivet och arrangörsledet. Medlen används även i början
av 2022 och slutredovisas i april 2022.
I december 2020 tilldelades Folkrörelsearkivet extra medel
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 har bl.a. möjliggjort anställning av en extra
arkivpedagog. Projektet fortgår till halvårsskiftet 2022.
Folkrörelsearkivet i Skellefteå beviljades även ca 20 000 kr
från Skellefteå kommun för genomförande av ”Arkivmysteriet” för barn 7–12 år vid Berättarfestivalen år 2021. Mer information om respektive projekt återfinns längre fram i verksamhetsberättelsen.

Mål:

Utveckla och förfina metod för administrering av arkivavgifter vid övergång till ”fakturametoden”.
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Resultat:

FAV har under året bytt system för kundfakturor så att det
sker mer automatiserat. Arkivet hade vid utgången av år
2021 totalt 9 283 arkivbildare i beståndsregistret. Av dessa är
det endast en mindre andel som är aktiva föreningar och erlägger arkivavgift. Totalt har 733 arkivbildare debiterats under 2021. Övriga 8 550 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─2021.
2021

2020
Arkivbildare

Hyllmeter
(hm)

Arkivbildare

Hyllmeter
(hm)

743

2 059

733

2 025

Antal som inte fakturerats

8 516

2 918

8 550

2 942

Totalt

9 259

4 977

9 283

4967

Antal som fakturerats

Fakturerade

Ej fakturerade

Fakturerade

Figur 2.

Andel arkivbildare som fakturerades (8 %)
respektive inte fakturerades (92 %) under år
2021.

Ej fakturerade

Figur 1.

Andel hyllmeter arkivmaterial som fakturerades (41 %) respektive inte fakturerades (59 %)
under år 2021.

Faktureringen av arkivavgifter har år 2021 bidragit med
466 399 kr i intäkter till Folkrörelsearkivet.
De uteblivna intäkterna uppgår till 19 591 kr.
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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:

Resultat:

Att löpande anpassa och följa upp behovet av lokaler för arkiv, förråd, kontor respektivebesökare, vid avdelningarna i
Umeå och Skellefteå.
Forskarrummet och ett kontorsutrymme i Umeå har målats
om. I övrigt har inga förändringar av lokaler skett under året.
För närvarande finns 530 hyllmeter tillgängliga i lokalerna på
Gammlia och i magasinet i Hörnefors, Umeå (

Tabell 3). Lokalerna i Hörnefors lämpar sig dock inte för långtidsförvaring av ar-

kiv.
Under året minskade volymen material i både Skellefteå och
Umeå. Detta beror på mindre leveranser både till omfång
och antal (tabell 5), samt på gallring, strimling och uppordning av material, främst i Skellefteå. För att öka tillgången till
utrymme i arkiven samt tillgängligheten till samlingarna behövs dock fortsatt en storsatsning på uppordning av befintliga arkiv, samt en utökning av arkivlokaler som uppfyller
kraven för bevarande över lång tid.
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Tabell 3. Folkrörelsearkivets arkivlokaler. Kapacitet och nyttjande av hyllmeter (hm) över
tid, år 2018–2021.
Total
kapacitet
(hm)

2021

2020

2019

2018

Skellefteå

2 000

1 426

1 434

1 423

1 416

Umeå inkl.
Hörnefors

4 071

3 541

3 543

3 520

3 496

Totalt

6 071

4 967

4 977

4 943

4 912

Tabell 4. Förändring i antalet nyttjade hyllmeter (hm) vid Folkrörelsearkivet i Skellefteå
respektive Umeå i jämförelse, åren 2018–2021.
År

2021

2020

2019

2018

Skellefteå

-8

+11

+7

-1

Umeå

-2

+23

+24

+59

Totalt

-10

+34

+31

+58

Mål:

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

Resultatet:

Under våren 2021 genomförde Skellefteå kommun en utredning om lokalförsörjningen på Nordanå. Folkrörelsearkivets
chef respektive föreståndare deltog i de workshopar som
fortgick under utredningens gång. Styrgruppen för Forskarrum Nordanå, inklusive föreståndaren för Folkrörelsearkivet
författade slutligen en skrivelse som lämnades till utredaren
Sinnika Sjunnesson samt till berörda politiker och tjänstemän vid Skellefteå kommun. I denna presenterades våra organisationers behov och idéer om framtiden där vi bl.a. föreslog en flytt av Forskarrum Nordanå till de nu tomma utrymmena vid museets entré, där Skellefteå konsthall tidigare
hade sina lokaler. Vid året slut beslutade kommunen att en
flytt av forskarrum ska ske till de föreslagna lokalerna. Forskarrum Nordanå kommer därför att flytta från de nuvarande
lokalerna i mars 2022. Under 2022 kommer nyöppnandet av
Forskarrum Nordanå planeras. En arbetsgrupp har tillsatts
och i den ingår föreståndaren för Folkrörelsearkivet i Skellefteå, samt personal från Skellefteå museum.
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Bild 1. Arkivsatsning Gammlia är en av våra önskningar för framtiden.

Arbetet för en arkivsatsning på Gammlia fortgår men har
saktat ned på grund av pandemin. Ett presentationsmaterial
har tagits fram som visar visionen för satsningen. Folkrörelsearkivets ordförande Lina Vänglund ingår i arbetsgruppen
för arkivsatsningen som i övrigt består av Västerbottens museums VD Ulrica Grubbström, Anders Lidström, ordförande
för museistyrelsen Västerbottens museum, Fredrik Olsson
Spjut, ordförande för Företagsarkivet i Westerbotten och
Anna Sténs, arkivchef FAV.

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.

Delmål och resultat under perioden:
Insamling och förvaltning av samlingarna (4)
Mål:

Samla in och ta emot handlingar från föreningar och folkrörelser, i synnerhet sådana som sedan tidigare saknas i Folkrörelsearkivets bestånd.
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Resultat:

Antalet leveranser av arkivmaterial blev något färre under
2021 och något fler i Skellefteå än i Umeå, vilket är ovanligt. I
leveranserna ingår material från 34 nya arkivbildare, som
alltså tidigare inte funnits representerade i FAV. Till sin omfattning mäter det inkomna materialet totalt 36 hyllmeter
(Tabell 5). För specifikation av arkivleveranser, se bilaga 1.

Tabell 5. Arkivleveranser till Folkrörelsearkivet i Skellefteå respektive Umeå, år 2018–
2021. Antal leveranser samt antal levererade hyllmeter (hm)/år.
2021

2020

2019

2018

Antal

Hm

Antal

Hm

Antal

Hm

Antal

Hm

Skellefteå

74

11

50

12

49

14

70

15

Umeå

69

25

100

60

132

38

115

58

Totalt

143

36

150

72

181

52

185

73

Mål:

Utreda och uppdatera avtal för överlåtelser och deponi av
arkiv i enlighet med gällande lagstiftning.

Resultat:

Inför övertagandet av ett större musikarkiv i Skellefteå (från
Kulturföreningen Mullberget samt skivbolaget A West Side
Fabrication) har FAV skapat ett nytt avtal för överlåtelse av
musikarkiv. Det nya avtalet har ännu inte ersatt våra ordinarie avtal för andra arkiv och samlingar. Vi följer utvecklingen
av Riksarkivets föreskrifter för enskilda arkiv och hoppas att
de snart uppdateras i enlighet med gällande lagstiftning,
t.ex. gällande behandling av personuppgifter i enskilda arkiv,
så att vi kan anpassa våra avtal efter dessa.

Mål:

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

Resultat:

Vid varje ny leverans av material till arkivet 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.
Dessa uppgifter blir synliga för den som söker i FAVs publika
databas: https://folkrorelsevbtn.positionett.se/index.php.
I samband med förfrågningar rörande oförtecknat material
görs ofta snabbinventeringar av materialet där uppgifter förs
in i beståndsdatabasen.
I projektet Demokratiska arkivet har ett stort antal ”dyk” i arkivet gjorts, vilket bidragit till ökad kunskap om samlingarna
på Gammlia i Umeå.
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Ett litet antal arkiv har ordnats upp och förtecknats under
året, däribland Skråmträsk bönhusförenings arkiv.
Mål:

Undersöka möjligheten att effektivisera rutinerna för löpande gallring samt destruktion av verifikat äldre än sju år.

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 (5)
Mål:
Undersöka och utvärdera metoder för hantering, inklusive
tillgängliggörande, av digitaliserat material.
Resultat:

Sommaren 2021 gjorde personal vid FAV en sammanställning och analys av de plattformar för tillgängliggörande av
digitiserat material som finns för enskilda arkiv. Bland de
mest relevanta för FAVs verksamhet är Alvin, Arken, Digitalt
Museum, Sofie och Topotek. Ingen av dessa fungerar dock
optimalt för arkivets syften. Arken, som utvecklas av Kungliga biblioteket och Umeå universitetsbibliotek, är inte heller
tillgängligt för andra användare. Övriga tjänster är förenade
med löpande kostnader om ca 50 000 kr/år. Vi fortsätter utreda och samverka med andra arkiv och museer för att hitta
en bra metod för tillgängliggörande av digitiserat material.

Mål:

Undersöka och utvärdera metoder för mottagande och bevarande av digitalt skapat material.

Resultat:

Arkivet tar fortfarande i huvudsak emot analogt material,
men det kommer allt fler frågor om hur länets föreningar
ska göra med arkivering av digitalt fött material. Denna typ
av material lämnas idag 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.
Under året har vi därför med stort intresse följt Arkiv Sörmland, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Föreningsarkivet
Västernorrland m.fl. som utarbetar en ny plattform för att ta
emot digitalt fött material. Plattformen är tillgänglig via
https://enskildaarkivet.se/. Projektet har pågått sedan 2017
med stöd från regioner och Statens kulturråd. Vi inväntar att
se resultatet av projektet samt utvärderingar av hur portalen
fungerar.
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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.

Delmål och resultat under perioden:
Utåtriktad verksamhet (6)
Mål:
Genom projektet Demokratiska arkivet (DA) fånga upp och
sprida kännedom om fler och nya berättelser om Västerbotten utifrån arkivmaterial som bevaras i våra samlingar.
Resultat:

Demokratiska arkivet (DA) är ett samarbete mellan Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Västerbottens museum, där
förstnämnda part är projektägare. Det tvååriga projektet,
som inleddes i februari 2020 och avslutas i januari 2022, finansieras med bidrag från Postkodstiftelsen.
Under året har projektet identifierat flera berättelser om
Västerbotten som fått spridning 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 "starka berättelser från Västerbotten, i film och podcast".
Under året har fem avsnitt i podcasten "Livet i arkivet" producerats, flera av dem i samverkan med externa verksamheter. Till varje poddavsnitt produceras även fylligt bonusmaterial med information och fakta från arkiven:
https://www.folkrorelsearkivet.se/demokratiska-arkivet/liveti-arkivet-podd/barnen-var-tvungna-att-flytta-hemifran-foratt-ga-i-skolan/.
Under hösten genomfördes konferensen "Röster ur historien", även det i samverkan med andra parter.
"Kamp och kalas på Gammlia" arrangerades för att uppmärksamma hundraårsfirandet av allmän och lika rösträtt,
och hur kampen avspeglar sig i arkiv och samlingar.
Projektet har producerat fem mindre utställningar som visats i Västerbottens museums foajé. Samtliga har byggt på
arkivmaterial och föremål som finns i Folkrörelsearkivets och
museets arkiv och samlingar.
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Mål:

Arrangera och medverka i aktiviteter i länet, även digitalt,
med t.ex. föredrag och utställningar av material ur arkivets
samlingar.

Resultat:

En av arkivets kärnverksamheter är att sprida kunskap om
FAVs verksamhet och samlingar. Under första halvåret genomfördes flera publika aktiviteter digitalt, medan flera fysiska träffar och aktiviteter kunde genomföras under andra
halvåret. En sammanställning av genomförda respektive planerade men inställda aktiviteter följer nedan (se Tabell 6 och
7).

Tabell 6. Genomförda publika aktiviteter år 2021.

Datum
2021

Aktivitet
Film om arbetsstugor

Plats
Vimeo

17/2

Föredrag Maja och Anna –
en kärlekshistoria

16/3

Föredrag Västerbottens
läns arbetsstugor

27/3

Alla tiders Robertsfors – De
hemarbetande kvinnornas
fackförbund
*Visning Midgårdskolans
teaterelever
*Föredrag, Funktionsrätt
Västerbotten och Funktionsrätt Umeå
(I samarbete med föreningarna)
Intervju om arkivering för
teatergruppen O och pjäsen Home Sweet home?,
Stockholms stadsteater
Vem var Maja Beskow?
Kortföredrag för alla elever
i åk 7
*Stadsvandring “Demokratins kvinnliga pionjärer”
med Kerstin Thörn.
(I samarbete med Folkuniversitetet Umeå).

Nordmalings
bibliotek
/Facebook
Skype, Stiftelsen
Västerbottens
läns arbetsstugor
Zoom/Robertsfors

10/5
27/5

1/6

24/8

12/9

Antal
deltagare
2106 visningar
av filmen;
592 visningar
av extramaterial
1 100/250

Varav
barn
och
unga
—

—

7

—

7

—

Folkrörelsearkivet i Umeå
Teams

9

8

28

—

Zoom/Youtube

1/15

—

Maja Beskowskolan,
Umeå
Umeå

130

125

13

—

21

12/9

12/9

12/9

12/9

12/9

12/9

12/9

21/9

5/10

12/10

3/10

14/10

Kulturarvsdagen: Visning av
arkivmaterial från föreningar som varit aktiva på
Nordanå
*Invigning med tal och musik, Kamp och kalas på
Gammlia
*Föreläsning “Folk i rörelse”
med Kjell Östberg, Kamp
och kalas på Gammlia
(sändes även digitalt i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan och Västerbotten Förr & Nu).

Forskarrum
Nordanå, Skellefteå

7

—

Umeå

50

10

Umeå

32 (på plats)

—

*Samtal, “Den kvinnliga
rösträttsrörelsen i Västerbotten”, Kamp och kalas på
Gammlia
(sändes även digitalt i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan och Västerbotten Förr & Nu).
*Bildspel: Javisst ska den
leva. Kamp och kalas på
Gammlia

Umeå

28 (på plats)

—

Umeå

20

—

*Utställning om tre kvinnor,
drivande i rösträttskampen.
Kamp och kalas på Gammlia. Samarbete med Västerbottens Medicinhistoriska
föreningen.
*Filmad föreläsning “Vi
måste kämpa tills segern är
vunnen”, med Agneta Gustavsson. Kamp och kalas på
Gammlia. Samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.
Föredrag: Idrotten i Skellefteå under 1950-talet

Umeå

200

20

Umeå

30

—

Trysem trygghetsboende,
Skellefteå
Teams

20

—

50

—

Brännlands
Wärdshus,
Umeå
Sara kulturhus,
Skellefteå

45

—

272

140

Zoom, Vilhelmina

15

—

Föredrag om projektet Demokratiska arkivet för Arkivpedagogiskt forum
Föredrag Tjärdrottningen

Barnkulturdagen:
Forskarbyrån och avd. för
okända personer
Föredrag: Tjärdrottningen
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19/10
20/10
20/10
20/10
21-23/10
21-23/10
22/10

22/10

23/10
24/10

26/10

27/10

1/11

BF. Föredrag:
Finnforsrövarna går igen
BF. Ett tidningsklipp berättar
Film o samtal - Berättarfestivalen*
BF. Filmkväll
Arbetsstugorna
BF. Bakom kulisserna i arkivet – guidad tur
BF. Öppet hus i Bokbinderiet
BF. Arkivmysteriet -för barn

Studiebesök UMU Etnologi,
museer & kulturarv. Ann
Cristin Winbladh
BF: Trästock - the talk. Ett
musiksamtal
BF. Arkivmysteriet - för
barn
Föredrag: De hemarbetande kvinnornas fackförbund
Föredrag om projektet Demokratiska arkivet för Sagobygdens museum och
Ljungby kommunarkiv
Höstlov i Forskarrum:
Forskarbyrån och avd. för
okända personer

4/11

Föredrag, Tjärdrottningen

11-12/11

*Konferens Röster ur historien – att förmedla kulturarv genom berättelser
(I samarbete med Nordiskt
Berättarcentrum, Umeå
universitet, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, Riksarkivet Jämtland
och Föreningsarkivet Jämtland).
Arkivens Dag. Arkivmässa
och föredrag, arkivquiz för
barn och vuxna
Visning studenter och lärare från Centrum för genusstudier, Umeå universitet (UCGS)

13/11

17/11

Nordanåteatern, Skellefteå
Forskarrums facebook-sida
Sara Kulturhus,
Skellefteå
Hörsalen Nordanå, Skellefteå
Folkrörelsearkivet, Skellefteå
FAV bokbinderiet, Skellefteå
Forskarrum och
arkivet, Skellefteå
Forskarrum,
Skellefteå

241

—

-

—

60

—

11

—

29

—

11

—

10

5

15

—

Nordanåteatern, Skellefteå
Forskarrum och
arkivet, Skellefteå
Robertsfors
bibliotek

32 på plats

—

9

6

6

—

Zoom

6

—

Forskarrum
Nordanå, Skellefteå + film på
Facebook
(oklart antal tittare)
Klabböle Energicentrum, Umeå
Västerbottens
museums och
Folkrörelsearkivets lokaler,
Umeå

84

59

10

—

65

10

Västerbottens
museum, Umeå

389

17

Folkrörelsearkivet och Västerbottens museum, Umeå

12

10
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30/11

5/12

6/12

Föredrag/samtal.
Slut på supandet – IOGTs tidiga historia i Skellefteå
Julverkstad– under Nordanås julmarknad.
Föredrag: Viljan att förändra - en resa in i Västerbottens föreningshistoria

Forskarrum
Nordanå, Skellefteå
Forskarrum
Nordanå, Skellefteå
Västerbottensteatern, Sara
Kulturhus, Skellefteå

7

—

125

58

21

—

BF. = Arrangemang under Berättarfestivalen i Skellefteå
*Aktivitet inom projektet Demokratiska arkivet.
Tabell 7. Planerade men inställda aktiviteter år 2021.
Datum
23/1

Aktivitet
Filmsläpp, Arbetsstugor i Västerbotten

26-27/3

Kultursarvsmässa i Robertsfors,
utställning och föredrag

1-3/10

Lokalhistoriska dagar

November

Skolbesök i projekt Hållbara arkivbesök

Plats
Gammlia, Umeå
Robertsfors
Skellefteå landsförsamling
Forskarrum Nordanå, Skellefteå

Alternativ
aktivitet
Publicerades
digitalt
Digital föredragshelg på
Zoom
Hålls ev. våren
2022
Flyttat till 2022

Mål:

Upprätthålla en hög närvaro på sociala medier och stimulera
till aktivitet. Fortsätta att hålla arkivets webbplatser aktuella
och attraktiva.

Resultat:

Folkrörelsearkivet sprider kännedom om arkivet via sociala
medier. Sedan 2020 har vi arbetat med tre olika kanaler på
Facebook och Instagram: Folkrörelsearkivet i Västerbotten,
Forskarrum Nordanå, samt Demokratiska arkivet.
Inläggen från Demokratiska arkivet hade vid årsskiftet nått
ut till 57 691 användare.

Tabell 8. Antal följare på Facebook och Instagram, år 2016─2021.
År

2021

2020

2018

2017

2016

Folkrörelsearkivet, antal följare:
(FACEBOOK)

504

449

369

334

301

Forskarrum Nordanå, antal följare:
(FACEBOOK)

404

336

168

146

_

Demokratiska arkivet, antal följare
(FACEBOOK)

515

265

_

_

_

Demokratiska arkivet, antal följare
(INSTAGRAM)

283

129

_

_

_

1 706

1 179

537

480

301

Totalt
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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.
Hemsidan för Umeå hardcorearkiv har fortsatt återkommande tekniska problem som måste åtgärdas. En större
uppgradering av sidan behövs för att den ska fungera framöver.

Bild 2. Exempel från Demokratiska arkivets inlägg på Facebook, som även delas av Folkrörelsearkivet. Inlägget från den 24 december om poddavsnittet ”Byta land” delades av många och nådde 5 500
personer.
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Podd
Podden Livet i arkivet som produceras av Demokratiska arkivet hade vid årsskiftet 2021 gjort åtta avsnitt med sammantaget 2 947 lyssningar.
År
Avsnitt
2021 Byta land
2021 Demokratins förkämpar
2021 Steppar-Jerker, del 1
2021 Steppar-Jerker, del 2
2021 Steppar-Jerker, del 3
2020 Byborna som bryr sig
2020 Förbjuden kärlek, del 1
2020 Förbjuden kärlek, del 2
Summa:

Antal lyssningar
35
85
598
442
348
413
478
548
2 947

Omnämnanden i media:
Tryckt press och webb:
Datum
18/2

Artikel
Meidell, Sara. Västerbottens arbetsstugor i ny film

Källa
Västerbottens-Kuriren

26/2

Össbo, Åsa. Låt arbetsstugornas tid vara förbi –
satsa på skolan.

Västerbottens-Kuriren

1/3

En arbetarbostad blev starten för skolbarnen

Västerbottens-Kuriren

20/3

Stål, Oscar. Länets historia väcks till liv i en ny lokalproducerad podd

Folkbladet

25/3

Bernspång, Karin. Fokus på kulturkommunen Robertsfors i digital kulturhelg

Västerbottens-Kuriren

27/3

Axelsson, Elin. Digitalt (sic!) kulturhelg i Robertsfors

Folkbladet

7/4

Karlsson, Håkan. Folkrörelsearkiv summerade år

Folkbladet & Västerbottens-Kuriren

14/6

Wallin, Maria. Skellefteeleverna som fyller på
Wikipedia

Norran

23/6

Meidell, Sara. Sommarkrim i ny podd från arkiven

Västerbottens-Kuriren

30/6

Makander, Nora. Myten om Steppar-Jerker får
nytt liv i lokal podcast

Folkbladet

30/6

Wingren, Jens. Hon prisas för uppsats om IOGT:s
historia
Wallin, Maria. Den lokala indiescenen går till
historien

Accent

15/7
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Norran

20/7

Rosendahl, Anton. Föreningsliv (om Nordanådagen den 4 juli 2021)

Norran

1/10

Burman, Gunilla. Skellefteå Pistolskytteförening
firade 80 år som förening

Norran

16/10

Berättade om Tjärdrottningen

Folkbladet

21/10

Sunding, Eva. Umbygdas brasafton

Västerbottningen

16/10

Berättade om Tjärdrottningen

Västerbottens-Kuriren

6/12

“Kampen för allas lika värde måste fortsätta” (om
Funktionsrätts jubileumsfirande)

Västerbottens-Kuriren

13/12

Musik, dans, historia och konst – ytterligare sex
föreningar har fått bidrag för att fira Umeå 400 år

TT (efter pressmeddelande)

Radio och TV:
19/2

P4 Västerbotten. Arbetsstugor i Västerbotten.

24/3

Förmiddag i P4 Västerbotten, direktsänd intervju med
Karin angående föredrag under Alla tiders Robertsfors
digital föredragshelg.

12/9

SVT Nyheter Västerbotten (kl 19.55). Inslag om Demokratiska arkivet.

12/11

P4 Västerbotten. Om konferensen Röster ur historien.

26/12

SVT och SVT Play. Resan längs älven - Vindelälven.

Publikationer under året:
Holmgren, Karin. Maja Beskow – en lärarinna kommer till stan. Västerbotten förr
& nu. ISSN 2003-6698
Odell, Susanne (tillsammans med Lena Berglund). Västerbottens arbetsstugor
för barn. Västerbotten förr & nu. ISSN 2003-6698
Gustafson, Iréne. Demokrati, arkiv och berättelser. I: Andersson, D., Eriksson,
B., Hultmar, I-B, Nilsson, B., Söderlund, K. (red.), Får alla vara med? Demokrati:
dåtid –nutid – framtid, Umeå 2021.
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Mål:

Utveckla dialogen med och informationen till våra medlemmar om Folkrörelsearkivets arbete och arkivens roll.

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 och personal från arkivet har besökt flera medlemmar och blivande arkivbildare för att
hjälpa till med arkivering.
Vid styrelsens arbetsdag i september diskuterades metoder
för hur vi ytterligare kan involvera medlemmarna i arkivets
verksamhet. Förhoppningsvis kommer vi kunna använda oss
av en del av styrelsens förslag under 2022 och kommande
verksamhetsår.

Forskarservice (7)
Mål:
Kompetensutveckla personal i syfte att uppdatera och komplettera uppgifter i Nationell Arkivdatabas (NAD).
Resultat:

Vi har ännu inte haft möjlighet att komplettera uppgifter i
NAD både på grund av svårigheter att föra över uppgifter
mellan respektive system.

Mål:

Förbättra sökmöjligheterna i samlingarna via hemsidan,
www.folkrorelsearkivet.se och därigenom nå ökat antal forskare och besökare.

Resultat:

Under året samarbetade Folkrörelsearkivet med företaget
Positionett för att lansera arkivets beståndsdatabas och göra
den sökbar för alla via Folkrörelsearkivets hemsida.
I april var projektet klart, vilket vi är mycket glada för. Direktlänk till databasen: folkrorelsevbtn.positionett.se/.
Satsningen möjliggjordes med hjälp av särskilt stöd från Kulturrådet och Region Västerbotten i syfte att anpassa arkivverksamheten under pandemin.
En publik och öppen databas innebär en betydande ökad tillgänglighet till samlingarna. Under året har vi arbetat med att
göra databasen känd hos allmänheten, bl.a. genom att informera om den i sociala medier, samt i samband med att vi tar
emot förfrågningar och besökare till arkivet.
Folkrörelsearkivet tar årligen emot ett stort antal besökare
och forskare. Under 2021 har vi endast haft öppet för bokade besök och leveranser för att trygga miljön för både personal och besökare. Antalet förfrågningar har varit något
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högre än föregående år medan antalet fysiska besök varit på
samma nivå.
Tabell 9. Antal forskarbesök, samt förfrågningar via e-post och telefon i Umeå respektive Skellefteå, år 2017─2021.
Umeå

År 2021

År 2020

År 2019

År 2018

År 2017

Besök

144

142

154*

192

199

Förfrågningar, e-post

247

234

322

182

130

Förfrågningar, telefon

200

164

158

176

134

Besök

54

68

115

59

71

Förfrågningar, e-post

65

36

36

26

27

Förfrågningar, telefon

8

9

10

5

10

718

653

641

640

571

Skellefteå

Totalt:

*Obs! Endast inskrivna i forskarsalens liggare redovisade här.

Forskarrum Nordanå
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 aktörer bidrar alla med historisk kunskap och
tillsammans ger vi en mer samlad bild av vad som finns bevarat. Drift och bemanning av Forskarrum Nordanå fördelas
mellan de samverkande organisationerna enligt fördelningsnyckeln: Folkrörelsearkivet 15%, Företagsarkivet 10% och
Skellefteå museum 75%. Föreningen Skelleftebygdens släktforskare kompletterar verksamheten ideellt med bemanning, program och kursverksamhet och möjliggör bl.a. kvällsöppna tisdagskvällar och vissa söndagar.
Forskarrum Nordanå har en styrgrupp bestående av verksamhetsledarna från respektive organisation. En kärngrupp
arbetar med program, utvecklings- och verksamhetsfrågor.
Bemanningsgruppen har hand om bemanningsfrågor som
scheman och kunskapsöverföring. Personal från Folkrörelsearkivet finns med i samtliga grupper.
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Folkrörelsearkivets arkivpedagog och arkivassistent arbetar i
lokalerna med skolprogram, guidade visningar, kurser, skolllovsverksamhet och andra öppna verksamheter. Under pandemiåret 2021 var dock verksamheten begränsad. Den 1 januari till 12 april höll Forskarrum stängt och öppnade upp
för bokade besök från 13 april. Den 28 juni öppnades verksamheten upp även för obokade besök.
Inga publika program genomfördes under våren och sommaren 2021, men under hösten genomfördes en del programpunkter och Forskarrum Nordanå höll öppet fram till
16 december.
Det totala antalet besökare i Forskarrum Nordanå var under
året 1196 varav 305 var barn och unga.
Tabell 10. Antal besökare Forskarrum Nordanå år 2017─2021.
År
Antal besökare
Varav barn och unga

2021
1 196
305

2020

2019

2018

2017

1 538
327

3 312
654

3 371
1 057

3 092
948

Tabell 11. Antal besökare vid Folkrörelsearkivets evenemang i Forskarrum Nordanå,
samt i Skellefteå med omnejd, 2017─2021.
År
Antal besökare

2021
803

2020
173

2019
1 831

2018
3 389

2017
1 512

Mål:

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.

Resultat:

Vi höll inte extra öppet i Umeå under året. Delvis beroende
på den periodvis höga smittspridningen och delvis på grund
av hög arbetsbelastning och flera andra aktiviteter under
helgerna.

Mål:

I begränsad omfattning scanna och tillgängliggöra material
som är särskilt efterfrågat och aktuellt i ett samhälleligt perspektiv.

Resultat:

Under året har bl.a. material som berättar om länets demokratiska utveckling och kvinnors kamp för politisk rösträtt digitiserats. Materialet har tillgängliggjorts för enskilda forskare efter förfrågan. Delar av materialet har även lagts ut på
Demokratiska arkivets projektsidor i samband med lanseringen av poddavsnittet Demokratins förkämpar – en
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hyllning: https://www.folkrorelsearkivet.se/demokratiska-arkivet/livet-i-arkivet-podd/demokrati/.
Arkivpedagogik (8)
Mål:
Utveckla pedagogiska metoder, arbetssätt och utåtriktade
program, digitala och analoga, för att öka förståelsen för
samlingarnas innehåll och funktion för en bred allmänhet.
Resultat:

Under året har FAV i Skellefteå drivit projektet ”Hållbara arkivbesök” med stöd från Kulturrådet med syftet att stärka
den arkivpedagogiska verksamheten under pandemin. Projektledaren Katarina Åman har utvecklat innehåll och genomförande i ett kommande skolprogram kallat Att vara
barn när världen brinner. Tillsammans med vår arkivpedagog
har projektet utvecklat en nyskapande pedagogisk metod vi
kallar levande arkiv, med inslag av klassisk arkivpedagogik,
historisk lek, playification och tidsresa. Inom projektet utvecklades också den öppna pedagogiska verksamheten
Forskarbyrån och avdelningen för okända personer, anpassningsbar för barn i olika åldrar.
Projektet och den pedagogiska metoden redovisades vid
konferensen Röster ur historien i Umeå november 2021.
Vid årets Berättarfestival i oktober planerade och genomförde FAVs arkivpedagog och övrig personal vid Skellefteåkontoret elva olika programpunkter för en bred målgrupp
och med olika typer av innehåll.
Inför festivalen sökte och beviljades arkivet extra medel från
Skellefteå kommun för att genomföra det enstaka arrangemanget Arkivmysteriet för barn. Arrangemanget utarbetades
av arkivpedagogerna tillsammans med läraren Jonas Lidström, som bidrog med spelinnehåll och manusupplägg. Två
elever från Nordiska scenografiskolan skapade miljöer, scenografi och delvis kostym. Arkivmysteriet genomfördes vid
två tillfällen under Berättarfestivalen.
Föreläsningen Finnforsrövarna går igen lockade över 200 personer till Nordanåteatern. Ulf Lundström, Skellefteå museum och Folkrörelsearkivets arkivpedagog, tillika föreståndare, Anneli Rundström Karlsson, berättade om myten och
sanningen om rövarna och vad som finns kvar hos oss i arkiven. En filmkväll med ”arbetsstugefilmen” genomfördes med
Susanne Odell på plats på Nordanå. Bokbinderiet höll öppet
hus för intresserade under tre tillfällen och arkivassistent
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Bild 3. Att vara barn när världen brinner är ett nytt skolprogram som utvecklats av Folkrörelsearkivets arkivpedagoger under
året. Fotograf: Nelly Karlsson.

Elisabeth Wiklund höll tre guidade visningar av arkivet. Tillsammans med Kulturföreningen Mullberget och ABF gjordes
ett musikaliskt och nostalgiskt Trästockfestivalen - the Talk under lördagen, ett samtal med festivalens tidigare generaler
som med hjälp av arkivmaterial som t-shirts, programblad,
tidningsklipp och affischer mindes 30 år av festival på Nordanåområdet. Programmet sändes live och spelades in.
Tillsammans med Umeå universitet arrangerades studiebesök och utbildningstillfälle på temat arkivpedagogik, för studenter från Branschutbildningen för museer och kulturarv.
En särskild satsning gjordes i år för att ta fram programbilder till de många arkivpedagogiska program och evenemang
som genomfördes. Bakom bilderna står konstnären Malin
Nilsson, Skellefteå. Bilderna tydliggör arkivets utåtriktade arbete och kan användas vid fler tillfällen framöver.
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Bild 4. Arkivmysteriet utvecklades och genomfördes av Folkrörelsearkivets
pedagoger i Skellefteå under Barnens Berättarfestival i oktober 2021. Affisch av Malin Nilsson, Skellefteå.

Mål:

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.

Resultat:

Ett nytt kulturpedagogiskt samarbete har initierats av Skellefteå kommuns barnkultursamordnare. Här samarbetar
kommunens kulturpedagoger tillsammans med pedagoger
från verksamheter som stöds av kultursamverkansmodellen.
I dagsläget ingår pedagoger från Kulturskolan (drama, musik, dans), Kulturenheten (konstpedagog vid Skellefteå konsthall och hemslöjdskonsulent vid Handens hus), Skellefteå
museum (konstpedagog vid Museum Anna Nordlander och
museipedagogen), barnkulturansvariga från Västerbottensteatern- och Nordiskt berättarcentrum, samt arkivpedagogen från Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Tillsammans ska
vi bl.a. genomföra två barnkulturdagar per år, höst och vår.
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Kulturenheten ansvarar för samordning, lokalbokning och
marknadsföring.
Vid höstens Barnkulturdag ordnade FAVs arkivpedagog och
Skellefteå museums museipedagog Forskarbyrån med avdelningen för okända personer i SARA kulturhus. Arrangemanget
blev ett av de mest välbesökta arrangemangen under året
(se tabell 6).
Mål:

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

Resultat:

Ett samarbete inleddes under vårvintern med elever vid Midgårdsskolans teaterutbildning. Eleverna planerade för att
sätta upp en teaterföreställning om kampen för rösträtt i
Umeå och fick till en början en visning i arkivet där de fick ta
del av spår från rösträttskampen och de personer som varit
engagerade i frågan. Folkrörelsearkivets arkivarie var sedan
behjälplig i att ta fram underlag till manus, förslag till karaktärer och karaktärsbeskrivningar. På grund av sjukdom fick
tyvärr teaterproduktionen slutligen ställas in.
Vid höstterminens start fick alla nya elever i årkurs 7 på Maja
Beskowskolan, under guidning av en av Folkrörelsearkivets
arkivarier, genomföra en vandring genom skolan och på så
sätt bekanta sig med läraren Maja Beskow. Under vandringen fick eleverna veta mer om vem Maja Beskow var, varför hon fått namnge skolan och se spår som Beskow lämnat
i skolans lokaler.
Genom projektet Demokratiska arkivet har Folkrörelsearkivets personal i Umeå tagit emot två grupper från SFI
(Svenska för invandrare) som fått en visning i arkivet på temat migration. Eleverna fick sedan under handledning av en
av Västerbottens museums pedagoger skriva sina egna migrationsberättelser. Tre av eleverna kom senare att medverka i podden “Livet i arkivet” och avsnittet ”Byta land”.
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SAMVERKAN FÖR ÖKAD KUNSKAP
Övergripande mål för verksamheten
10. Att öka samverkan med aktörer inom arkiv, bibliotek och museum
(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 (10)

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 mellan arkiv, bibliotek och museum. Nedan följer en presentation av övriga mer
omfattande samarbeten och projekt som pågått under pandemiåret 2021.

Samarbete med Företagsarkivet
Folkrörelsearkivets personal samverkar löpande med Företagsarkivet i Westerbotten, då vi delar kontors- och personalutrymmen i Skellefteå samt har ett åtagande att utöka
samarbetet i enlighet med Regionvästerbottens Kulturplan.
Företagsarkivet saknar egen föreståndare. Vid vissa möten
agerar vi därför, enligt överenskommelse, ombud för Företagsarkivet. Vår föreståndare i Skellefteå står även för handledning av personal vid Företagsarkivet. Våra arkivassistenter i både Skellefteå och Umeå är behjälpliga i flera arkivärenden, både löpande och i engångsinsatser.
Under året har Folkrörelsearkivet, Företagsarkivet, Västerbottens museum och Umeå universitet slutfört och avrapporterat projektet Inventering av Olofsfors bruks ritningsarkivalier steg 2. Projektet finansierades av Riksantikvarieämbetet. Samtliga ritningar och kartor som inventerades och
scannades i projektet finns nu publikt tillgängliga via Umeå
universitets digitala samlingar: https://digital.ub.umu.se/.

Nättidskriften Västerbotten Förr & Nu
I början av 2020 invigdes Nättidskriften Västerbotten förr
och nu. Folkrörelsearkivet har varit aktivt alltsedan planeringen av tidskriften och har en representant i redaktionsrådet samt den ideella förening som bildats för att ge ut tidskriften. Under 2021 publicerade redaktionsgruppen 33 artiklar, merparten under temat migration. Tidskriftens mest
lästa artikel (1 574 läsare) handlar om "Babba Lisa, hon med
”hyfs'n" - en ovanlig och ovanligt kompetent fiolspelande
kvinna från södra Lappland". Författare är Catarina Abelli
och Eva Maaherra Lövheim. Den mest lästa artikeln på temat
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migration är "Efter den stora flyttningen - en resa i Sune
Jonssons fotspår" av Laila Eliasson (890 läsare).
Vidare gjordes två filmer, dels ett seminarium om nättidsskriften som form som visades vid det stora nationella konventet Folk och kultur i februari 2021, samt en till bokveckan i
samarbete med Littfest 2021 i Umeå. Båda filmerna finns nu
publicerade på nättidskriftens hemsida. I december 2020 beslutade Statens Kulturrådet att ge nättidskriften produktionsstöd till kulturtidskrifter för 2021. Produktionsstöd har
även beviljats för år 2022.

Bild 5. I augusti 2021 skrev Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i
Västerbotten under Deklaration för en stark demokrati. Med på bild Ulrica
Grubbström och Anna Sténs. Fotograf: Petter Engman, Västerbottens museum.

Västerbottens museum och projektet Demokratiska arkivet
Västerbottens museum har varit en naturlig samarbetspartner för Folkrörelsearkivet genom alla år. Under projektet Demokratiska arkivet har samarbetet stärkts ytterligare.
Som ytterligare en manifestation för samarbetet och demokratiska arkivet skrev båda parter i augusti 2021 på Deklaration för en stark demokrati. Bakom deklarationen står demokratikommittén, tillsatt av regeringen för att uppmärksamma
100 år av kvinnors rösträtt i Sverige, samt behovet att fortsatt värna om demokratin varje dag. Läs mer om deklarationen och om Folkrörelsearkivets åtaganden på Folkrorelsearkivet-i-Vasterbotten-1.pdf (vardemokrati.se).
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Umeå kommun – om demokratins pionjärer
Med anledning av 100-årsjubileet av kvinnors politiska rösträtt och inträde i den svenska riksdagen ville Umeå kommuns jämställdhetsutskott och kulturförvaltning uppmärksamma några kvinnor med koppling till Umeå som varit pionjärer inom lokal- och rikspolitiken. Folkrörelsearkivet i
Umeå kontaktades för hjälp med urvalet och ett visst sökarbete utfördes. Fyra föreslagna kvinnliga pionjärer (Helena
Ljungberg, Anna Grönfeldt, Ragnhild Sandström och Margot
Wikström) valdes ut och porträtterades av illustratören Maria Persson på vepor avsedda att hängas i Umeå fullmäktigesal. Veporna kom senare tillsammans med de fyra kvinnornas politiska gärningar och livsöden att uppmärksammas
i ett poddavsnitt av ”Livet i arkivet”, Demokratins förkämpar –
en hyllning.

Samarbeten med övriga arkiv
Genom arkivnätverket i Umeå sker samverkan med andra
arkiv på lokal nivå. Under 2021 har två digitala träffar ägt
rum.
I Föreningen Sveriges länsarkivarier (FSLA) möts arkivchefer
från länsarkiven i landet månadsvis via länk och diskuterar
aktuella, gemensamma frågor. Vi arbetar även med utredningar och projekt där vi delar intressen och blir starkare tillsammans. FSLA är även remissinstans. Under 2021 har vi
bl.a. haft möte med Riksarkivet och arbetsgruppen bakom
Nationella Arkivdatabasen (NAD). Syftet med mötet var att få
veta mer om vad enskilda arkiv kan förvänta sig av NAD
framöver. Av mötet framkom att vi som enskilt arkiv behöver
hitta andra lösningar än NAD för att kunna tillgängliggöra
våra digitiserade samlingar. Åtminstone inom en överskådlig
framtid.
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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 2021 föll
fördelningen ut enligt följande: Region Västerbotten 59 %, Skellefteå kommun
19 % och Umeå kommun 23 %.
För verksamhetsåret 2021 uppgick driftsanslaget till sammanlagt 3 133 884 kr,
en höjning med ca 1,5 %, i jämförelse med föregående verksamhetsår. Därutöver bidrog Statens kulturråd med ett anslag om 423 000 kr, ca 12 % av det totala driftsanslaget.
Budgeten för den ordinarie verksamheten reviderades efter styrelsens beslut
den 25 oktober. Revideringen gjordes på grund av ökade intäkter (bl.a. från
Kulturrådet) och minskade löne- och resekostnader än beräknat under det
första halvåret 2021. Vid revideringen minskades budgeten för personalkostnader medan budgeten ökade för investeringar i lokaler och inventarier i
Umeå och Skellefteå, som under många år varit eftersatta. Resultatrapporten
för 2021 visar ändå på ett positivt resultat. Överskottet beror bl.a. på högre aktieutdelningar än beräknat, men främst på att flera planerade investeringar
inte hann komma på plats under 2021, däribland inköpet av en ny skärmaskin
till bokbinderiet, samt av nya möbler till forskarrum och kontor i Umeå. Leveranser har försenats beroende på pandemin och problem med långväga transporter, men även oförutsedda svårigheter med att få en stor skärmaskin på
plats i Folkrörelsearkivets lokaler på Nordanå. Skärmaskinen installerades i januari 2022.
Medlemsantalet i föreningen ökade under år 2021, varför även intäkterna för
medlemsavgifter ökade något till 129 300 kr (126 525 kr år 2020). Intäkterna
för arkivavgifter uppgick vid årets slut till 466 399 kr (465 960 kr år 2020). Den
sammanlagda intäkten från medlems- och arkivavgifter uppgick därmed till
595 699 kr för år 2021 (592 485 kr år 2020).
Under året har projektmedel av tillfällig art kommit arkivet till godo, vilket ytterligare bidragit till en bättre ekonomi är vad som förutsågs vid årets början. I
december 2020 tilldelades Folkrörelsearkivet 100 000 kr av Region Västerbotten i den fördelning av tillfällig förstärkning inom ramen för kultursamverkansmodellen som Kulturrådet stod bakom för att anpassa verksamheter under
Covid 19. Dessa medel användes och redovisades under första kvartalet 2021.
Medlen investerades bland annat i att göra arkivets databas sökbar via Folkrörelsearkivets hemsida.
I juni tilldelades arkivet ytterligare 200 000 kr inom ramen för kultursamverkansmodellen för ”utveckling och omställning” som digitala satsningar, kompetensutveckling och anpassad verksamhet utifrån gällande restriktioner, samt
för samverkan med det fria kulturlivet och arrangörsledet. Dessa medel har
under hösten använts till flera kompetenshöjande insatser för personal och
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styrelse, samt till digitisering av ljud och bild i samverkan med Kulturföreningen Mullberget i Skellefteå, respektive ljudtekniker Arvid Staaf, Umeå. Medel som inte har förbrukats under 2021 har förts över till år 2022 och påverkar
därför inte resultaträkningen för år 2021.
Projekten ”Demokratiska arkivet” (Umeå) finansierat av Postkodstiftelsen och
”Hållbara arkivbesök” (Skellefteå), finansierat av Kulturrådet, har båda fortgått
under året och gett ytterligare personella och pedagogiska resurser till arkivet.
Medel från projekten som inte har förbrukats under 2021 har förts över till år
2022 och påverkar därför inte resultaträkningen för år 2021.
Resultaträkningen för 2021 visar på ett överskott om 495 190 kr.
Beträffande föreningens aktieinnehav kan konstateras att anskaffningsvärdet
för FAV:s aktier var 487 019 kr och att marknadsvärdet vid utgången av 2021
var 2 238 840 kr. Av dessa medel utgör 400 000 kr den summa som avsatts för
Trygghetsfonden. Under år 2021 har emellertid Folkrörelsearkivet återigen inträtt i trygghetsrådet TRR, i enlighet med vårt kollektivavtal mellan Unionen
och arbetsgivarorganisationen Fremia. Därmed har eventuellt den lokala trygghetsfonden spelat ut sin roll. Den lokala trygghetsfonden bör därför utredas av
berörda parter under en nära förestående framtid.
Under året avsattes ytterligare 200 000 kr i FAV:s Lokalfond. Denna fond uppgick vid årsskiftet till 900 000 kr. Av dessa medel är 800 000 kr placerade i en
kapitalförsäkring i Swedbank. Placeringen är gjord i en blandfond, i enlighet
med FAV:s Placeringspolicy, antagen vid årsmötet år 2020. Marknadsvärdet
uppgick vid utgången av december 2021 till 894 438 kr. Resterande medel,
100 000 kr, är placerade på Folkrörelsearkivets placeringskonto i Swedbank.
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. Samtal förs även med Västerbottens museum, Institutet för språk
och folkminnen (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 planeras nu en flytt av Forskarrum Nordanå i Skellefteå till mer tillgängliga lokaler i Skellefteå museums entréplan. Denna flytt och anpassning av
de nya lokalerna kommer också innebära merkostnader för Folkrörelsearkivet.
Det är dock ej klart ännu i vilken omfattning, då planeringen precis påbörjats.
De nya lokalerna förväntas stå klara år 2023.
Under år 2022 förväntas personalkostnaderna öka då det stora projektet Demokratiska arkivet, som medfinansierat två tjänster vid arkivet i Umeå, avslutas.
Styrelsen föreslår därför att årets resultat balanseras i ny räkning för ökade
personalkostnader och nödvändiga investeringar under verksamhetsåret 2022.
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Styrelsens slutord
Ett verksamhetsår vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten har gått till ända. Det
blev ett år olikt alla andra där vi, likt resten av samhället, fortsatt fått ställa om
vår verksamhet på grund av coronapandemin. Vi kan dock glädjas åt att vissa
saker har varit som vanligt, där arkivhandlingar fortsatt har levererats, omhändertagits och gjorts tillgängliga för forskning. Vi känner även en stor stolthet
över att organisationen inte enbart har förvaltats under ett år som detta, utan
även har kunnat flytta fram positionerna genom de projekt arkivet har bidragit
till under året. Ett varmt tack riktas därför till medarbetarna i Skellefteå och
Umeå för en förtjänstfull arbetsinsats under 2021.
Styrelsen för Folkrörelsearkivet i Västerbotten får slutligen uttrycka sitt varma
tack till Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen i Västerbottens län och Statens kulturråd för det ekonomiska stöd
som utgått till FAV under verksamhetsåret 2021, samt ett särskilt tack till alla
Folkrörelsearkivets medlemmar och deponenter för bistånd till verksamheten i
form av medlems- och arkivavgifter.
Umeå i mars 2022

Lina Vänglund (8 Mar 2022 14:20 GMT+1)

Lina Vänglund

Ivar Söderlind

Lars-Olov Sjöström

Christina Hedström (7 Mar 2022 19:08 GMT+1) Kjell Thelberg (7 Mar 2022 21:09 GMT+1) Peter Vigren (8 Mar 2022 10:05 GMT+1)

Christina Hedström

Kjell Thelberg

Peter Vigren

Bernt Lundström
Bernt Lundström (7 Mar 2022 17:33 GMT+1)

Lena Östergren (7 Mar 2022 17:52 GMT+1)

Lena Östergren

Lars-Eric Lidman
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Bernt Lundström

Bilaga 1.
Leveranser 2021
Skellefteå:
Umeå:
Totalt:

74
69
143

Antal leveranser inom parentes vid fler än en (1) leverans.

Skellefteå

ABF Biblioteket 1624, Medle
Aktiva seniorer i Skellefteå
Bodans by, Lövånger
Bolidens socialdemokratiska förening
Bolidens socialdemokratiska kvinnoklubb
Brottarklubben Nordan, Skelleftehamn
Bureå by
Burträsk folketshus- och bygdegårdsförening
Burträsk simpolare
Byske Norra Skördetröskförening
Dalbäck och Källdal byamän
Dalkarlslidens koloniträdgårdsförening
Diabetesföreningen, Västerbotten
Diabetesföreningen, Västerbotten
Drängsmarks IF
Dövas idrottsförening RASK, Norsjö
EFS Kåge
EFS Långviken
EFS Långviken
EFS Medle
Filadelfiaförsamlingen, Rökå
Genealogiska föreningen i Skellefteå
Hedensbyn by
Hjoggböle Idrottsförening
Idrottsföreningen Kamraterna, Skellefteå
IF Metallklubben Metso, Ersmark
IFK Kristineberg
Innerviks samfällighetsförening
Kartteknikernas intresseförening,
Norra Västerbotten
Kartteknikernas intresseföreningen, Skellefteå
Kristen gemenskap, Rökå-Kristineberg
Kusmarks blåbandsförening
Kåsböle by
Kåsböle viltvårdsområde
Malå dragspelsklubb
Martha Hellgren, Skellefteå
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Morö bollklubb
Myckle blåbandsförening
Norsjö by
Norsjö trädgårdssällskap
Ordenssällskapet w:sex, Skellefteålogen (2)
PRO, Byske
Ragvaldsträsk blåbandsförening
RTP, Skellefteå
Röda Korset, Bureå
Skellefteortens hushållningsgille
Skellefteå AIK bordtennisklubb
Skellefteå AIK, cykelklubb
Skellefteå AIK, friidrott
Skellefteå damkör
Skellefteå Dansotek, Skelleftehamn
Skellefteå diabetesförening
Skellefteå FF-Fotbollsklubb
Skellefteå folkfestivalförening
Skellefteå golfklubb
Skellefteå lokalhistoriska förening
Skellefteå södra hushållningsgille
Skellefteå tangosällskap
Skellefteå trädgårdssällskap
Skellefteå trädgårdssällskap
Skellefteå trädgårdssällskap
Skellefteå Zontaklubb
S-kvinnor i Västerbotten
SLS lokalavdelning, Gummark
SLS lokalavdelning, Tarsmyran
SRF, Skellefteå
Stämningsgårdens vägsamfällighetsförening
Svenska träindustriarbetareförbundet avd
276, Skellefteå
Sveriges konstföreningar Västerbotten
Vallens tennisklubb
Vebomarks IF
Åbyns by, Burträsk

Umeå
Antal leveranser inom parentes vid fler än en (1)
Baggböle by
Björklöven AB
Blåbandisternas fjällgårdsförening
Bovikens samfällighetsförening
BRF Öbackastrand 3
Bråns jaktklubb
Carl Axel Gyllenram
Djurskyddet, Västerbotten
EFS Harrsele
EFS, Holmsund
EFS, Åkullsjön
Ersboda Nykterhetsförening
Filmstudion, Umeå
Folkpartiets lokalavdelning, Nordmaling
Friluftsfrämjandet, Umeå
Föreningen för byggnadskultur, Umeå
Försvarets personaltjänstförening,
norra Sverige (2)
Grotteatern, Umeå
Hjoggmarks by
IF Björklöven, Umeå (2)
IFK Umeå
IOGT-Logen 1502 Linnéa, Tvärålund
IOGT-logen 4503 Fram, Tvärålund
Ivan Vesterlund
Juvikens Villaägarförening
Jägareförbundet, Västerbotten
Konstfrämjandet, Västerbotten
Konstnärscentrum Nord
Lycksele SK
Magma Västerbotten
SBU, Västerbotten
Selfrid Gardfalls Stipendiefond
Storumans arbetarekommun
Strokeföreningen i Umeå med omnejd
Svensk biblioteksförening, region Västerbotten
Sävar by

Sävar lokalavdelning av RLF
Ume Jets
Umekretsens SBU-avd
Umeå afasiförening
Umeå automobilklubb
Umeå FC
Umeå filmfestivalförening
Umeå guide- och reseledarförening
Umeå lokala Chilekommitté
Umeå nykterhetsfolks centralförening
Umeå nämndemannaförening (2)
Umeå rotaryklubb
Umeå studenters filmstudio
Umeå teaterförening
Umeå västra rotaryklubb
Umeåföreningen hem och samhälle
Vattenföreningen Kranen Holmsund
Vindelns hembygdsförening
Vännäs slöjd
Västerbottens blåbandsdistrikt
Västerbottens läns afasiförening
Västerbottens läns hushållningssällskap
Västerbottens läns strokeförening
Västerbottens länsförbund Hem och Samhälle
Västerå by
Åmkrokens vägförening
Åmsele Byamän
Åmsele elektriska förening upa
Åmsele Evangeliska Lutheranska Missions och
Ungdomsförening
Åsele baptistförsamling

Bilaga 2.
Medlemmar
Antalet medlemsorganisationer 2021-12-31: 322
Equmeniakyrkan Skellefteå
ABF, Mitt i Lappland

Ersboda SK

ABF, Skellefteå

Ersboda slöjdförening

ABF, Umeåregionen

FAK, Umeå

ABF, Västerbotten
Adoptionscentrum, Västerbotten

Fastighetsföreningen Köpmannen
upa, Umeå
Finansförbundet, Västerbotten
Folkbildning Västerbotten

Aktiva seniorer i Skellefteå
Anumark-Innertavle samfällighetsförening
Astma- och allergiföreningen, Umeå

Folkets hus och parker, Norr- och Västerbotten
Folkpartiet Liberalerna, Västerbotten
Fredrika IK

Baggböle by
Baggböle by skifteslag
Bjurholms arbetarekommun
Bjurholm-Vännäs reumatikerförening

Friluftsfrämjandet Region Norr
Friluftsfrämjandet, Umeå
Friluftsfrämjandets lokalavdelning,
Norsjö
Frivilliga automobilkåren, Skellefteå

Blåbandisternas fjällgårdsförening
Bostadsrättsföreningen Frögårdarna,
Skellefteå
BRF Öbackastrand 3

Frälsningsarmén DHK, Norrland

Brottsofferjouren Umeåregionen

Frälsningsarmén, Skelleftehamn

Bureå Idrottsförening
Burträsk jaktvårdskrets

Funktionsrätt Umeå
Funktionsrätt Västerbotten

Bygderådet Umeå

Fårskärets vägförening

Byske Folkets Parkförening upa

Förbundet Unga rörelsehindrade,
Västerbotten
Föreningen för byggnadskultur, Umeå

Byskeälvens fiskevårdsområde, ACdelen
Centerkvinnorna, Västerbotten

Föreningen Norden, Västerbotten
Föreningen Skelleftebygdens släktforskare
Föreningen ångtåg, Västerbotten

Centerns kommunorganisation, Robertsfors
Centerns ungdomsförbund, Västerbotten
Centerpartiet, Skellefteå

Företagarna, Västerbotten
Försvarets personaltjänstförening,
norra Sverige
Gafsele-Åsele EFS missionsförening

Centerpartiet, Västerbotten
Coop Nord
DHR, Västerbotten

Gargnäs betelförsamling

Diabetesföreningen i Umeå med omnejd

Glaukomföreningen Västerbotten

Diabetesföreningen, Västerbotten

GS Avdelning 8, Norr
Gula Villan

Grotteatern, Umeå

Dina Försäkringar Nord
Djurskyddet, Västerbotten

Guldstalaget, Skellefteå

Dorotea arbetarekommun

Gymnastikförbundet Norr
Handelsanställdas förbund avd 29,
Umeå
Handikappidrottsföreningen Renen,
Boliden
Hedlundakyrkan Umeå

EFS missionsförening Sörböle
EFS Mobacken
EFS, Levar
EFS, Västerbotten

Hembygdsföreningen Umbygda

Equmenia Nord

Hjärt- och lungsjukas förening, Umeå

Equmeniakyrkan Region Nord
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Malå IF

Holmsunds socialdemokratiska förening
Holmöns hembygdsförening
Holmöns utvecklingsforum

Mariehems socialdemokratiska förening
Medborgarskolan Nord

HSO, Lycksele

Medlefors folkhögskola, Skellefteå

Hyresgästföreningen, region Norrland

MHF, Region Norr
MHF, Umeå

IBK Dalen

Missionskyrkan Vännäs

IF Björklöven, Umeå
IF Metall Norra Västerbotten
IF Metall samverkan, Västerbotten

Moderaterna, Västerbotten
Munkvikens lägergård

IF Metall, södra Västerbotten

NBV Norr

IFK Umeå

Neuro, Skellefteå

IOGT-NTO Norr
IOGT-NTO Umeå

Nils Schillmark akademien

Jägareförbundet, Västerbotten
Karet 4 Samfällighetsförening

Nordmalingsbygdens arbetarekommun
Norr- och Västerbottens distrikt av
SAC
Norr- och Västerbottens golfförbund

Nordmalings rotaryklubb

KFUM, Umeå
Klemensnäs folketshusförening upa
Kommunal, Västerbotten
Konstfrämjandet, Västerbotten

Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr
Norsjö arbetarekommun

Konstnärscentrum Nord
Korpen, Västerbotten

Norsjö IF

Korskyrkan, Umeå

Odd Fellow Logen 61, Karlavagnen

Kristdemokraterna, Västerbotten
Liberala kvinnor, Västerbotten

Ordenssällskapet MG, Umeå
Personskadeförbundet RTP, Västerbotten
PRO Vännäs

Liberala ungdomsförbundet, Västerbotten
Liberalerna Umeå

PRO, Backen

Lions distrikt 101 Polar inom Norrbotten och Västerbotten
Livs Region Norr

PRO, Byske
PRO, Holmsund
PRO, Teg

LO-facken, Norra Sverige
LP-RIA Västerbotten

PRO, Umeå city
PRO, Västerbotten
Prästbordets socialdemokratiska förening

LRF, Västerbotten
Luleå Stifts Stiftsgården
Lycksele arbetarekommun

Reumatikerdistriktet Västerbotten
RFSL, Umeå

Lycksele IF
Lycksele medborgarhusförening upa

Riksbyggens BRF Kemisten

Lycksele pingstförsamling

Riksbyggens intresseförening, Södra
Västerbotten
Riksförbundet pensionärsgemenskap,
Umeå kommunförening
Riksteatern, Västerbotten

Lycksele SK
Länsförsäkringar, Västerbotten
Lärarförbundets lokalavdelning, Robertsfors
Lärarförbundets lokalavdelning,
Umeå
Lögdeortens Centerkvinnor

Robertsfors socialdemokratiska arbetarekommun
Rädda barnens lokalavdelning, Umeå

Lövångers hembygdsförening

Röbäcks hembygdsförening

Mag- och tarmföreningen i Västerbotten
Malå arbetarekommun

Röda Korset, Umeåkretsen
Rönnskärs IF
S:t Lukasstiftelsen, Umeå

Malå hembygdsförening

44

SACO-S-rådet, Umeå Universitet

Statstjänstemannaförbundet ATF,
Umeåsektionen
Stiftelsen Edelvik med Edelviks Folkhögskola
Stiftelsen Solviks folkhögskola

Samforma
Samhällsrådet i Bastuträsk
Sandviks IK
Sandåkerns SK

Stiftelsen Strömbäcks folkhögskola

Sara Lidman-sällskapet

Storumans musik- och teaterförening

SBU, Västerbotten

Strokeföreningen i Umeå med omnejd
Studiefrämjandet, Västerbotten

SCIRA, Västerbotten
Sensus Norrland
SISU idrottsutbildarna, Västerbotten

Studieförbundet Bilda, Nord

Skelleftebygdens konstförening

Studieförbundet Vuxenskolan, Västerbotten
SULF, Umeå

Skelleftehamns folketshusförening
upa
Skellefteå AIK
Skellefteå AIK, friidrott

Svensk Bretonklubb
Svenska byggnadsarbetareförbundet,
Västerbotten
Svenska elektrikerförbundet avd 28,
Nord
Svenska målareförbundet avd 5,
Norr- och Västerbotten
Svenska Naturskyddsföreningen, Västerbotten
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet avd 29, Obbola
Svenska pudelklubben, norra avdelningen
Svenska Riesenschnauzerklubben

Skellefteå arbetarekommun
Skellefteå Brukshundklubb
Skellefteå bröstcancerförening
Skellefteå diabetesförening
Skellefteå FF-Fotbollsklubb
Skellefteå god man och förvaltarförening
Skellefteå hembygdsförening
Skellefteå kammarmusikförening
Skellefteå kanotklubb
Skellefteå lokalhistoriska förening
Skellefteå moderata förening

Svenska transportarbetareförbundet
avd 28, Umeå
Synskadades vänner, Västerbotten

Skellefteå motorsällskap
Skellefteå orkesterförening

Sångkörens samfällighet (Villaförening)
Sävaråkyrkan

Skellefteå Parasport
Skellefteå Riksteaterförening
Skellefteå rotaryklubb

Södra Västerbottens släktforskare

Skellefteå stadsmission

Sörböle-Anderstorp PRO

Skellefteå tangosällskap

Sörfors samfällighetsförening

Skellefteå trädgårdssällskap

Tegs scoutkår

Skellefteå vävstugeförening
S-kvinnor i Västerbotten

Tegs SK

Socialdemokrater för tro och solidaritet, Västerbotten
SOFT i Umeå

Umedalens IF

Sorsele socialdemokratiska arbetarekommun
Specialklubben för kontinentala fågelhundar
SPF Rönnen, Umeå

Umeå baptistförsamling

SPF, Västerbotten
Spinnel-Annas släktförening

Umeå centerkrets

Umeå arbetarekommun
Umeå automobilklubb
Umeå barnensdagsförening
Umeå blåbandsförening
Umeå brukshundklubb
Umeå bågskytteklubb
Umeå fabriks- och hantverksförening

SRF, Umeå

Umeå folketshusförening

SRF, Västerbotten

Umeå folkmusikförening

SSU, Västerbotten

Umeå gymnastikförening
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Umeå jaktklubb
Umeå koloniträdgårdsförening

Västerbottens kennelklubb
Västerbottens läns afasiförening

Umeå Kulturförening Humlan
Umeå motorbåtssällskap

Västerbottens läns barnmorskeförening

Umeå musiksällskap

Västerbottens läns hembygdsförbund
Västerbottens läns hemslöjdsförening

Umeå parasportförening

Västerbottens läns hushållningssällskap

Umeå rotaryklubb
Umeå sameförening SÅHKIE

Västerbottens läns läkareförening
Västerbottens läns nykterhetsförbund

Umeå scoutkår
Umeå segelsällskap

Västerbottens norra fornminnesförening
Västerbottens orienteringsförbund

Umeå simsällskap
Umeå sjukhuspastorsråd
Umeå södra rotaryklubb

Västerbottens ornitologiska förening

Umeå teaterförening

Västerbottens Parasportförbund

Umeå Teckenspråksförening

Västerbottens skidförbund

Umeå trädgårdssällskap

Västerbottens skogskarlars klubb

UNF, Västerbotten

Västerbottens skyttesportförbund
Västerbottens socialdemokratiska
partidistrikt
Västerbottens Vi Unga-distrikt

Ung vänster, Västerbotten
Unga örnar, Västerbotten
Unionen, Västerbotten
URnära ideell förening

Västerbotten-Ångermanlands scoutdistrikt
Ålidhem-Sofiehems socialdemokratiska förening
Åmsele byamän

Vasakyrkan, Umeå
Vattenföreningen Kranen Holmsund
Vilhelmina arbetarekommun
Vindelns trädgårdssällskap

Åsele IK

Vindelälvsloppets IF

Öbackastrands samfällighetsförening

Vision Skellefteå

Öhns vägsamfällighet

Vision, Umeå

Övre norra motorcykel- och snöskoterförbundet
Övre Norrlands distrikt av Svenska
brukshundklubben

Vårdförbundet, Västerbotten
Vännäs arbetarekommun
Vännäs bys samfällighetsförening
Vännäs rotaryklubb
Vännäs slöjd
Vännäsby scoutkår
Vänsterpartiet, Skellefteå
Vänsterpartiet, Umeå
Vänsterpartiet, Västerbotten
Västerbottens basketbollförbund
Västerbottens blåbandsdistrikt
Västerbottens bowlingförbund
Västerbottens båtförbund
Västerbottens civilförsvarsförbund
Västerbottens fotbollsförbund
Västerbottens friidrottsförbund
Västerbottens idrottsförbund
Västerbottens idrottshistoriska sällskap
Västerbottens ishockeyförbund
Västerbottens kalkbruksförening
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