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Dagordning vid Dalarnas Folkrörelsearkivs årsmöte 

den 13 april 2019 på Leksands kulturhus, Leksand. 
 
  

1. Godkännande av kallelse till årsmötet 

2. Fastställande av dagordning samt anmälan om frågor till årsmötet 

3. Fastställande av röstlängd 

4. Val av årsmötesfunktionärer, 

a) mötesordförande 

b) mötessekreterare 

c) protokollsjusterare och rösträknare  

5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

6. Revisorernas berättelse 

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Behandling av förslag från styrelsen 

9. Behandling av inkomna motioner 

10. Medlemsavgift 

10a. Beslut om medlemsavgift 

 10b. Val av projektgrupp för att undersöka medlemsavgiften  

11. Förslag till stadgeändringar  

12. Beslut om arvoden till styrelsen 

13. Godkännande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 

14. Val av ordförande 

15. Val av styrelseledamöter och ersättare 

16. Val av revisorer och ersättare 

17. Val av valberedning 

18. Övriga till årsmötet hänskjutna frågor eller under punkt 2 anmälda frågor 

19. Avslutning 
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Dalarnas Folkrörelsearkiv får härmed avlämna följande 

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E  2 0 1 8 

 

Styrelseledamöter Organisation 

Björn Halvarsson, Ordförande SEKO Gävle-Dala 

Per-Olov Knuts, Vice ordförande SKPF Dalarna 

Lars-Erik Måg, Kassör Liberalerna Dalarna 

Lars Petterson Högskolan Dalarna 

Lisbeth Lundin Moderaterna Dalarna 

Björn Engström Studieförbundet Vuxenskolan 

Dalarna 

Yvonne Karlén S-kvinnorna Dalarna 

Birgit Westhed Centerkvinnorna Dalarna 

Urban Lindblom Röda Korset region mitt 

 
 

Ersättare Organisation 

Anders Forsberg Föreningen Norden 

Peter Smoljár   HSO i Dalarna 

Jesper Ekstrand IOGT-NTO Dalarna 

Leif Berglund Dalarnas Ornitologiska förening 

Anita Osbeck Dalarnas FN-distrikt 

Thomas Hoonk Dalarnas Bygdegårdsdistrikt 

Hans Grandin Dalarnas Idrottsförbund 
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Revisorer Organisation 

Christina Zetterström Seniorerna Unionen Dalarna 

Dan Westerberg/Vakant Centerpartiet Dalarna/ Vakant 

 

Revisorsersättare Organisation 

Catarina Nässlander Försvarsutbildarna Dalarna 

Nadja Eriksson Dalarnas Afasiförening 

 

Valberedning Organisation 

Ola Brostberg SEKO Gävle-Dala 

AnnBritt Grünewald  S-kvinnorna Dalarna 

Jan-Henrik Marinder ABF Dalarna 

 

Arbetsutskott 
Arbetsutskottet har från och med årsstämman 2018 bestått av Björn 

Halvarsson, ordförande, Per-Olov Knuts, vice ordförande, Lars-Erik Måg, kassör, 
Lisbeth Lundin, styrelseledamot och Soili-Maria Olli, arkivchef (fram till 14 maj) 

och sedan tillträdde Anna Rössle som arbetsledare den 11 juni. 

 
Möten - arbetsutskott, styrelse och arbetsgrupper 
Arbetsutskottet har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda möten och 

styrelsen har haft 4 protokollförda möten. 
 

Personal 
 Under verksamhetsåret har personalstyrkan bestått att Soili-Maria Olli som 

arkivchef (fram tills den 14 maj 2018), Annett Johansson och Annica 

Malmström Kjellsson som arkivassistenter och Anna Rössle som arkivarie och 
arbetsledare (från och med den 11 juni 2018). Ferhad Mustafa hade genom 

Arbetsförmedlingen praktik hos oss under det första kvartalet av 2018. 

Den 19 april firade Annett Johansson och Annica Malmström Kjellsson 

Riksarkivets 400-årsjubileum genom att besöka Landsarkivet i Uppsala och ta 

del av deras utställningar på temat.  

Den 31 maj åkte Annett Johansson och Annica Malmström Kjellsson på årsmöte 

i Malmköping med Bergslagsarkivets årsmöte.  
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Den 5 december hade Folkrörelsearkivet och Arkivcentrum en gemensam 

personaldag på temat Ernst Rolf. Vi såg på Falu kommuns Ernst Rolf samlingar, 

som finns på Falu Stadsbibliotek, och sedan besökte vi Ernst Rolf gården.  

 

Arkivets medlemsorganisationer 2018 
I bilaga 1 redovisas de 136 distriktsorganisationer som anslutna till arkivet. 

 
Arbetet i arkivet och arkivsituationen 
Under året har totalt 119 inleveranser lämnats in till arkivet. Av dessa är 35 

arkivbildare helt nya och de övriga är påfyllnader till redan befintliga arkiv. 

Från tidigare inleveranser innan 2018 har 77 leveranser från 34 arkivbildare 

ordnats och förtecknats under verksamhetsåret. 

Under verksamhetsåret har 8 nya fanor deponerats. I arkivet finns idag totalt 

359 fanor.  

Under 2018 registrerades 453 Fotografier, (jämfört med 2282 fotografier år 

2017). Registreringen av fotografier sker i samband med arkivläggning av de 

arkiv de tillhör. Totalt förvaltar Folkrörelsearkivet nu 44 234 fotografier. 

Under året har 112 negativ registrerats (jämfört med 16 negativ 2017). Totala 

antalet negativ är 11 934. 

Antal diabilder 160 registrerade år 2018 (jämfört med 0 diabilder 2017). Totalt 

förvaltar Dalarnas Folkrörelsearkiv nu 5 850 diabilder. 

 

Arkivets ekonomi 

I bilagorna 2–3 redovisas den ekonomiska situationen. 

Bilaga 2 innehåller bokslutet för 2018. 

Den ekonomiska redovisningen finns i bilaga 3. 

Revisionsberättelsen för 2018 finns i bilaga 4. 

Förslag till verksamhetsplan för år 2019 finns i bilaga 5. 

Förslag till budget för 2019 finns i bilaga 6. 
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Statistik över nya arkivbildare som lämnats in till arkivet 
2018 
 

 2017 2018 nya 

Personarkiv 81 84 3 

Länsomfattande, 
eller motsvarande 

403 404 1 

Föreningar med 
verksamhet i mer än 

en kommun 

131 132 1 

Föreningar från 
andra län 

76 78 2 

Avesta 333 334 1 

Borlänge 707 707 0 

Falun 633 648 15 

Gagnef 121 123 2 

Hedemora 168 170 2 

Leksand 149 151 2 

Ludvika 421 423 2 

Malung-Sälen 116 116 0 

Mora 132 133 1 

Orsa 46 46 0 

Rättvik 157 158 1 

Smedjebacken 191 193 2 

Säter 149 150 1 

Vansbro 108 110 2 

Älvdalen 80 80 0 

Summa 4202 4240 38 

 

Besök i arkivet 

Arkivet har haft 165 st. enskilda besök 2018 (jämfört med 102 st. år 2017). I 

forskarsalen har 477 st. volymer tagits fram (jämfört med 508 st. volymer år 

2017). 

Det totala antalet besökare under verksamhetsåret 2018 var 402 för 

Folkrörelsearkivet (jämför med 371 personer år 2017) och sammanlagt 602 

personer till Folkrörelsearkivet och Arkivcentrum Dalarna. 
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Studiebesök under året: 

7 februari - Pensionärer från Scouterna 
18 april - Frimurarna i Falun  

23 april - S-kvinnorna Leksand 
8 maj - Hyresgästföreningen Falun- Borlänge 

11 juni - Falu SAP 
6 september - Föreningsarkivet i Jämtland 

11 september – Lärare från Falu Frigymnasium på besök inför elevbesök 
25 september – Gymnasieelever från Falu Frigymnasium 

11 oktober – Arkivnätverk Dalarna 
24 oktober - Riksarkivarien med följe  

19 november – Lärare från Lugnetgymnasiet 

 

Övrigt 

De ljudband som varit i Rättvik för digitalisering har återkommit till arkivet. En 

tredjedel av ljudbanden är nu digitaliserade och finns tillgängliga på en extern 

hårddisk på arkivet.  

En uppgradering av den utrustningen 
har skett och arkivet har införskaffat 

fyra (4) stycken nya datorer. Tre (3) av 
dessa är stationära och finns inne på 

kontoren och sedan en (1) bärbar som 
används i forskarexpeditionen. 

Mobiltelefoner har även köpts in för att 
ersätta de åldrande sladdbundna 

telefonerna som använts innan. Detta 

tillåter personalen att svara i telefon 
oftare och vara tillgängliga även när de 

är i magasinet. 

Inventeringen av arkivet har fortgått 

under året och kommer att fortsätta in i 
2019. Än så länge har det flesta av de 

ordnade och förtecknade arkiven 
inventerats, men det är fortfarande 

mycket arbete som återstår.  

Arbetet med Landstingets 
kulturplan 

Vi på arkivet fortsätter att löpande 
arbete med de krav som ställts på oss 

av Landstinget, de har varit tålmodiga 

och lättat lite på trycket under perioden 
2016–2019 och låtit oss hållas. De mål 

 
Motiv: Diverse olika arkivmedia som finns 

i arkivet.  
Fotograf: Lena Sandström 
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som vi arbetat gentemot har handlat om att arkivet ska vara tillgängligt för 

alla, vi ska arbeta gentemot barn och unga samt fortsätta med ordnings- och 

förteckningsarbetet. Detta har vi gjort fortlöpande. 

Under 2018 har arkivet haft besök från ett par gymnasieskolor och visat dem 
runt i lokalerna samt pratat om vikten med arkiv. Detta för att arbete gentemot 

målet om att nå ut till barn och unga. Även lärare från gymnasieskolor har 
kommit och fått rundvandringar eller fotograferat handlingar för att sedan 

använda i sina klassrum.  

En ny kultur och bildningsplan börjar gälla för 2019 och den innefattar perioden 

2019–2022. Den har skiftat fokus från att vår målgrupp skulle vara ”barn och 
unga” till ”äldre och högre utbildning (högskolan)”. Vi ska även främja 

samarbetet med Arkivcentrum Dalarna och Falu kommuns centralarkiv. Detta 
är något vi arbetat med under 2018 och kommer att fortsätta att göra i 

framtiden. 

 

Utåtriktad verksamhet och samverkan 

Arkivens dag var en stor succé. Med gott samarbete med Arkivcentrum Dalarna 
och Falu kommuns centralarkiv tog vi fram en utställning på temat ”Fest och 

glädje”. Vi lät festen pågå i några veckor till och utställningen fick stå kvar för 
att låta fler besökare se den. Vi slog även rekord i antal besökare! Hela 121 

personer kom och såg utställningen och de som lämnade in en ifylld enkät var 
positivt inställda.  

Vi har redan börjat planera nästkommande Arkivens Dag tillsammans med 

representanter från de andra arkiven. 
 

 
Motiv: Utställning under Arkivens dag 
Fotograf: Anna Rössle 





  

12 

 

 

Bilaga 1 

Dalarnas folkrörelsearkivs medlemmar 2018  

A 
ABF Dalarna 

Adoptionscentrum Dalarna 
Astma och Allergiförbundet Dalarna 

 
B 

Blåbandsförbundet i Dalarna 
Byggnads GävleDala 

 
C 

Centerkvinnorna i Dalarna 
Centerns Ungdomsförbund CUF Dalarna 

Centerpartiet i Dalarna 

Civilförsvarsförbund Dalarna 
Coompanion Dalarna 

 
D 

Dala-Gävleborgs Handbollsförbund 
Dalarnas Afasiförening 

Dalarnas Badmintonförbund 
Dalarnas Bandy Alliansen 

Dalarnas Biblioteksförbund 
Dalarnas Bildningsförbund 

Dalarnas Biodlaredistrikt 
Dalarnas Bowlingförbund 

Dalarnas Bröstcancerförening 
Dalarnas Bygdegårdsdistrikt 

Dalarnas Cykelförbund 

Dalarnas Fotbolldomareklubb DFDK 
Dalarnas Fotbollförbund 

Dalarnas Fåravelsförening 
Dalarnas Författarförbund DFF 

Dalarnas Hemslöjdsförbund 
Dalarnas Husmodersförbund – Hem och Samhälle 

Dalarnas Idrottsförbund 
Dalarnas Ishockeyförbund 

Dalarnas Journalistförening av SJF 
Dalarnas Kaninavelsförening 

Dalarnas Konstförening 
Dalarnas läns Diabetsförening 

Dalarnas Naturskyddsförening 
Dalarnas Orienteringsförbund 

Dalarnas Ornitologiska Förening DOF 

Dalarnas Polisförbund 
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Dalarnas Scoutdistrikt av Svenska Scoutförbundet 

Dalarnas Skidförbund 
Dalarnas Skyttesportförbund 

Dalarnas Socialdemokratiska Kvinnodistrikt 
Dalarnas Socialdemokratiska Partidistrikt 

Dalarnas Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU 
Dalarnas Spaniel- och Retrieverklubb 

Dalarnas Älghundklubb 
Dalarnes Köpmannaförbund 

Djurskyddet Dalarna 
 

E 
EFS Mittsverige distrikt 

Equmenia Mitt 
 

F 

Fackförbundet ST sektion 28 inom Försäkringskassan 
Finansförbundet Östra regionen 

Folkdansringen Dalarna 
Frälsningsarmén FA 

Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU i Dalarnas län 
Föreningen Norden Dalarnas Distrikt 

Företagarna i Dalarna 
Försvarsutbildarna Dalarna 

 
G 

GS-Facket avdelning 12 Dalarna 
Gymnastikförbundet Uppsvenska 

Gävle-Dala Boxningsförbund  
 

H 

Handelsanställdas förbund avdelning 13 Dalarna 
Handikappades Riksförbund, DHR Dalarna 

Handikapporganisationen samarbetsorgan HSO i Dalarna  
Hjärt- och Lungsjukas Centralförening Dalarna 

Hotell- och Restaurang Facket HRF avd. 27 Mitt 
Hushållningssällskapet Dalarna-Gävleborgs distrikt 

Hyresgästföreningen i Dalarna 
 

I 
IF Metall avdelning 10 Dalarna 

IF Metall avdelning 13 Bergslagen 
IOGT-NTO Dalarnas distrikt 

IOGT-NTO:s Juniorförbund JUN i Dalarna 
 

J 

JUF Dalarnas distrikt (f.d. 4H) 
Jägarförbund Dalarna 

 



  

14 

 

K 

KFUK KFUM Gävle-Dalaregionen 
Korpen Dalarna 

Kristdemokraterna KD Dalarnas 
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet KDU Dalarna 

 
L 

Liberalerna Dalarna (f.d. Folkpartiet) 
LRF Dalarna (Lantbrukarnas Riksförbund) 

LUF Dalarna (Liberala Ungdomsförbundet) 
Lions Club Gävle-Dala distriktet 

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg 
Lärarförbundet Dalarnas 

 
M 

Mellansveriges Folkets Hus och Parkregion 

MHF Dalarnas distrikt 
MHF:s Dalarnas Ungdomsdistrikt 

Moderaterna M Dalarna 
MUF Dalarna (Moderaternas Ungdomsförbund) 

 
N 

NBV Dalarna (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) 
 

P 
Pappers avdelning 50 Kvarnsveden 

Pappers avdelning 111 Grycksbo 
Pensionärernas Riksorganisation PRO Dalarnas distrikt 

 
R 

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH Dalarnas distrikt 

Personskadeförbundet RTP Dalarnas distrikt (f.d. Riksförbundet för Trafik- och 
Polioskadade) 

Reumatikerdistriktet Dalarna 
Riksförbundet för barn, unga och vuxna utvecklingsstörning, FUB Dalarna 

 
S 

SEKO Gävle-Dala avdelning 21 (Facket För Service och Kommunikation) 
SEKO Post Dalarna 

SEKO Väg och Ban Gävle-Dala 
Seniorerna Unionen Dalarna  

SENSUS Dalarna 
SISU Idrottsutbildarna Dalarna 

SKPF Distrikt Dalarna 
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (f.d. Dalarnas Broderskap) 

Studieförbundet Bilda Gävle-Dala 

Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna 
Svenska Bilsportsförbundet Nedre Norra 

Svenska Blå Stjärnan SBS Dalarna 
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Svenska Brukshundklubb SBK Daladistriktet 

Svenska Elektrikerna Region Mitt, Verksamhetskrets 21 
Svenska FN-förbundet SFN, Dalarnas distrikt 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Bergslagen avdelning 04 
Svenska Livräddningssällskapet Länsförbundet Dalarna 

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet Region Mitt 
Svenska Målareförbundet avdelning 9 Gävle-Dala 

Svenska Röda Korset Region Mitt 
Svenska Taxi Region mitt 

Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 88 Dalarna 
Sveriges Arbetares Centralorganisation SAC Bergslagens-Dalarnas distrikt 

Sveriges Körförbund, Dalarnas län 
Sveriges Pensionärsförbund SPF Dalarnas distrikt 

Synskadades Riksförbund SRF Dalarnas distrikt 
 

T 

Tjänstemännens Centralorganisation TCO, TCO-råd i Dalarna 
 

U 
Ung Vänster Dalarnas distrikt 

Unga Örnar UÖR Dalarnas distrikt 
Ungdomens Nykterhetsförbund UNF Dalarnas distrikt 

Unionen Region Dalarna 
 

V 
Verdandi Dalarnas distrikt 

Vi Unga Dalarna 
Vårdförbundet SHSTF i Dalarna 

Vänsterpartiet Dalarnas distrikt 
 

Å 

Åkeriförening Mitt 
 

 
 

Nya medlemmar 2018 
 

Dalarnas Segelsällskap 
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Bilaga 2 – 1 

Balansrapport 
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          Bilaga 2 – 2 

Resultatrapport 
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           Bilaga 2 – 3 
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           Bilaga 3 

Ekonomisk berättelse   

Ekonomiskt har vi haft ett ansträngt år, främst beroende på den återbetalning 
av bidrag som Arbetsförmedlingen ställt krav på oss för missar som skett 

tidigare år. Ursprungligen var AF:s krav på över miljonen, men efter 

förhandlingar sänktes skuldkravet till knappt 535 000 kronor. 

Vi gjorde under året försök att överklaga återbetalningskravet, då vi inte 
upplevde att AF:s krav var berättigade. När alla andra distanser var testade 

med negativt utslag, vädjade vi till JO och JK. Men inte heller där fick vi något 
gehör och fick bita i det sura äpplet och ta upp skuldkravet i vår 

resultaträkning. 

Utan den skulden skulle vi ha haft ett överskott av årets verksamhet på 

ungefär en halv miljon. Nu får vi istället finna oss i ett nollresultat. 

Det som ekonomiskt legat på plus har under 2018 varit personalkostnaderna. 

Detta främst genom att den budgeterade dubbelbemanningen för att på ett 

pedagogiskt riktigt sätt slussa in en ny arkivarie i personalstaben inte blev av. 
Anställningen av en arkivarie drog ut på tiden och istället för dubbelbemanning 

blev det en kortare lucka i bemanningen. 

Efter anställandet av Anna Rössle som ny arkivarie upptäckte vi åtskilligt i 

organisationen som behövde förbättras för att ett effektivt arbete skulle kunna 
genomföras. Det innebar att vi fick skaffa både nya datorer, nya 

telefonabonnemang och ett nytt arkiveringprogram. Något som naturligtvis 

orsakade obudgeterade kostnader. 

En del av skulden till AF har nu avbetalats med 15 000 kronor i månaden. Men 
vår målsättning är att under 2019 eventuellt försöka betala hela skulden för att 

slippa räntorna. Om det går att genomföra hänger på diverse faktorer – om 
våra medlemmar betalar sina avgifter, om de kommuner vi jobbar mot bidrar 

med beräknade bidrag och om vi får de förväntade Regionbidragen från Region 

Dalarna. 

En besvärande faktor är också bytet av arkiveringssystem. Det är tveksamt om 

det går att på ett enkelt sätt överföra uppgifterna från det äldre systemet till 
det nyinköpta – som krävs för att vi ska vara kompatibla med andra arkiv. 

Risken finns att vi under 2019 får lägga ner en hel del kostnader för att få detta 

arbete genomfört. 

Tyvärr är Folkrörelsernas Arkiv redan idag underbemannat. Vi ligger långt efter 
med arkiveringen av inlämnat materiel och skulle behöva åtminstone 

ytterligare en kvalificerad arkivarie för att vända den trenden.  
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           Bilaga 4 

Revisionsberättelse 
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           Bilaga 5 

Verksamhetsplan Dalarnas Folkrörelsearkiv 2019  

Intern verksamhet 

Ordnings och förteckningsarbetet kommer att fortgå som vanligt och det 
planeras att eventuellt anställas en till arkivarie/arkivassistent för att försöka 

komma ikapp med eftersläpet.  

Inventeringen av det redan ordnade och förtecknade arkiven är nästan färdigt, 
men det finns fortfarande många hyllmeter med ej ordnat och förtecknat 

materialet som fortfarande måste inventeras. Detta är ett projekt som måste ta 
tid eftersom det är mycket viktigt att det blir rätt. I dagsläget finns det delar av 

arkivet som är röriga och det är därför mycket svårt att hitta i dem. Med hjälp 
av denna inventering hoppas vi kunna dokumentera vad som finns, och vart, 

vilket förenklar vårt arbete och vår möjlighet att ge god service till våra 

forskare och medlemmar.  

Byte av förteckningssystem är inplanerat under året, eller nästkommande år. 

Tidsramen är beroende på hur mycket förberedningsarbete som krävs för att 
flytta existerande information från BUBO till det nya systemet. CALM, det 

system som köpts in tidigare, skrotades då det visade sig att det inte passade 
arkivets verksamhet. Det var tyvärr alldeles för dyrt, stort, komplicerat och inte 

kompatibelt med Riksarkivets NAD.  

Arkivets referensbibliotek behöver gås igenom och detta hoppas vi kunna göra 
under 2019. Böckerna är utspridda i expeditionen, upp på kontoren och nere i 

magasinet (där de tar upp värdefulla hyllmeter). Det har även noterats att det 
finns väldigt mycket dubbletter samt böcker som egentligen inte hör hemma i 

vårt bibliotek. Sedan står våra böcker tyvärr inte i någon ordning och detta 
behöver ses över för att se till att forskare och personalen ska kunna hitta och 

använda sig av böckerna. 

I och med att vi implementerat de nya medlemsavgifterna nu vid årsskiftet har 
en del problem kommit fram. Det har visat sig att flera av våra 

medlemsföreningar inte har enskilda personer som medlemmar och därför inte 
har kunnat rapportera in ett medlemsantal. Istället har de rapporterat 

underorganisationer/föreningar som medlemmar. Detta har inneburit att flera 

föreningar, med ett rätt så högt medlemsantal (med våra mått mätt) bara har 
ett par enstaka medlemmar och därför skulle hamna i den lägsta, och 

billigaste, kategorin. Därför ska en projektgrupp ur styrelsen jobba med den 

här frågan och försöka lösa problemet.  

Arkivet fyller även 60 år i år och är Sveriges nästäldsta folkrörelsearkiv. På 

något vis bör detta firas men det är ännu inte klart hur.   

 

Samverkan och utåtriktad verksamhet 

Samverkan 

Samarbetet med Arkivcentrum Dalarna och Falu kommuns centralarkiv har 



  

22 

 

förbättrats det senaste året och vi förväntar oss att det bara ska bli bättre och 

bättre. Exempel på samverkan i huset är att vi fortsätter att erbjuda service till 
besökare tillsammans i forskarsalen och vi har gemensamma personaldagar 

samt studiebesök.  

Folkrörelsearkivet och Arkivcentrum Dalarna kommer även att fortsätta arbeta 

tillsammans med ett nå ut med pedagogiska medel. Del av den 

uppdragsöverenskommelse som görs med Regionen pekar ut just denna typ av 
verksamhet och då är det klokt att inte axla allt själv, utan att använda sig av 

den kompetens som finns i huset och samarbeta. Det planeras även att, i viss 
mån, nå ut längre till andra enskilda arkiv för att öppna en dialog och påbörja 

ett samarbete.  

Planeringen inför Arkivens Dag 2019 är redan på gång i huset och tillsammans 
med representanter från Falu kommuns centralarkiv och Arkivcentrum Dalarna 

hoppas vi att det går lika bra som förra året.  

 

Utåtriktad verksamhet 

Den pedagogiska verksamheten fortgår som vanligt, den har inte samma 

prioritering som arkivets kärnverksamhet men vi bistår besökare, medlemmar, 

elever och lärare när de kommer till oss och vill ha arkivgenomgångar eller 
underlag för lektioner. I dagsläget planerar vi inte att aktivt leta reda på skolor 

att besöka eller bjuda in, utan förlitar oss på att de kontaktar oss. Detta då vi 

idag tyvärr inte har resurserna att ta på oss ett sådant arbete.  

Vår webbplats uppdateras kontinuerligt för att få ut information till besökare 

och våra medlemmar om bland annat eventuella förändringar, information om 
arkivet och vårt bestånd, kontaktuppgifter och information innan inleveranser. 

Vi arbetar även med att se till att vår webbplats möter WCAG 2.01 standard till 

åtminstone A-nivå, vilket är den lägsta men ändå godkända nivån. 

Det är även lättare att nå fram till personal efter vi investerat i mobiltelefoner 

för att ersätta de stationära, tråd-bundna, telefoner som funnits innan. Nu kan 
vi nås bland kontoren, nere i magasinen, i expeditionen eller om vi är ute i 

tjänsten. 

 

                                                 
1 WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) är en samling riktlinjer vars syfte är att göra webbplatser mer 

tillgängliga för individer med diverse olika funktionsnedsättningar.  
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           Bilaga 6 

Dalarnas Folkrörelsearkiv  

Förslag till budget 2019 

Dalarnas Folkrörelsearkiv  

 882600-3140  

 Räkenskapsår 2019-01-01 -2019-12-31  

  

RÖRELSENS INTÄKTER  

  

  3012 Regionbidrag    1 797 

  3015 Kommunala bidrag  310 

  3020 Medlem &Hyllmetersavgift  324 

  Summa nettoomsättning  2 431 

Övriga rörelseintäkter  

  3989 Lönebidrag Arbetsförm.  430 

  Summa övriga rörelseintäkter  430 

  SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER  2 861 

  

RÖRELSENS KOSTNADER  

Övriga externa kostnader  

  5010 Lokalhyra  -384 

  5410 Förbrukningsinventarier  -10 

  5420 Programvaror  -78 

  5800 Resekostnader -10 

  5830 Kost och logi  -2 

  6001 Möten o konferenser -1 

  6072 Representation ej avdragsgill -1 

  6110 Kontorsmaterial -12 

  6210 Telefon  -16 

  6230 Datakommunikation  -15 

  6250 Postbefordran  -10 

  6310 Företagsförsäkringar -5 

  6530 Redovisningstjänster  -81 

       Licenser Fortnox mm -3 

  6970 Tidn tidskr facklitt  -3 

  6980 Medlemsavgifter -3 

  Summa övriga externa kostnader  -634 

Personalkostnader  

  7010 Löner  -1 080 

  7240 Arvode -42 

  7331 Milersättning skattefri  -8 
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  7390 Övriga kostnadsersättningar -3 

  7510 Lagstadgade arb giv avg  -324 

  7533 Särsk löneskatt pens.kost  -5 

  7570 AMF/Collectum förs.  -70 

  7610 Utbildning  -3 

  7620 Sjuk- o hälsovård  -5 

  7690 Övr personalkostnader  -5 

  Summa personalkostnader  -1 545 

Avskrivningar  

  7832 Avskrivning inventarier  -35 

  Summa avskrivningar  -35 

Finansiella kostnader  

  8422 Dröjsmålsränta f levskuld   

  

  SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER  -2 214 

  BERÄKNAT RESULTAT  647 
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Bilder från Arkivens dag 2018  
 

 

 

 
 

 

 

Motiv: Del av 

utställningen från 

Arkivens Dag. Bilden 

föreställer en av 

hörnorna där vi och 

kommunen 

presenterade 

handlingar på temat 

Fest och Glädje.  
Fotograf: Anna 

Rössle 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Motiv: Del av 

utställningen från 

Arkivens Dag. 

Bilden föreställer 

Arkivcentrums och 

Falu kommuns 

centralarkivs hörna 

där de presenterade 

olika jubileum.  
Fotograf: Anna 

Rössle 
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IOGT logen 1643 Vännernas minne Gubbo Smedjebacken 

FAW/22.1973 
 
Standar nr 96 

Mått: 190 x 129 cm 
Standar i enkelt, nu mörknat, en gång gult tyg, halvsiden med röd yllebård, tvåflikigt, ensidigt, 

målat.  

Text: I.O.G.T. (elaborerade initialer) / Wårt Fält är Werl-den / Logen N:r 1646 Wännernas 

Minne / Bort med rusdryckerna.  
Motiv: Texten på ljusblå och rosa band. Symbolerna för tro, hopp och kärlek – kors, ankare 

och hjärta - i lagerkrans; krönt Dalavapen. På tungorna små stjärnor i silvergrått och guld.  


