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Dagordning vid Dalarnas Folkrörelsearkivs årsmöte 

den 25 april 2020 på Kulturhuset Svanen, Borlänge. 

 
  

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.  Beslut om medlemsavgift 

11. Beslut om ändring av stadgar 

12. Information om Dalarnas Folkrörelsearkivs minnesskrift 

13. Beslut om arvoden till styrelsen 

14. Godkännande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 

15. Val av kassör 

16. Val av styrelseledamöter och ersättare 

17. Val av revisorer och ersättare 

18. Val av valberedning 

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

20. Mötet avslutas 
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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 9 

 
 

 

Styrelseledamöter Organisation 

Halvarsson, Björn - Ordförande SEKO Gävle-Dala 

Knuts, Per-Olov - Vice ordförande SKPF Dalarna 

Måg, Lars-Erik - Kassör Liberalerna Dalarna 

Engström, Björn  Studieförbundet Vuxenskolan 

Dalarna 

Gartzy, Gunilla  ABF Borlänge-Nedansiljan 

Hansen, Patricia  Unionen Dalarna 

Karlén, Yvonne  S-kvinnorna Dalarna 

Lundin, Lisbeth  Moderaterna Dalarna 

Pettersson, Lars  Högskolan Dalarna 

 

Ersättare Organisation 

Berglund, Leif  Dalarnas Ornitologiska förening 

Danielsson, Beng-Olof Dalarnas Bygdegårdsdistrikt 

Cassel, Ulla ABF Dala Finnmark 

Forsberg, Anders Föreningen Norden 

Grandin, Hans Dalarnas Idrottsförbund 

Kaddik, Christian Unga Örnar Dalarna 

Osbeck, Anita Dalarnas FN-distrikt 
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Revisorer Organisation 

Zetterström, Christina - 

Sammankallande 
Unionen Dalarna 

Eriksson, Nadja  Dalarnas Afasiförening 

 

Revisorsersättare Organisation 

Tinnerholm, Andreas SEKO Gävle-Dala 

Nässlander, Catarina  Försvarsutbildarna Dalarna 

 

Valberedning Organisation 

Brossberg, Ola –  

Sammankallade 

SEKO Gävle-Dala 

Rosén, Mikael  Moderaterna Dalarna 

Nauclér, Kerstin Socialdemokraterna för Tro och 

Solidaritet i Dalarna 
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Arbetsutskott 

Arbetsutskottet har från och med årsstämman 2019 bestått av Björn 
Halvarsson - ordförande, Per-Olov Knuts - vice ordförande, Lars-Erik Måg - 

kassör, Lisbeth Lundin - styrelseledamot och Anna Rössle - arkivarie och 
arbetsledare. 

Möten - arbetsutskott, styrelse och arbetsgrupper 

Arbetsutskottet har under verksamhetsåret haft 8 st. protokollförda möten och 
styrelsen har haft 5 st. protokollförda möten. 

Personal 

 Under verksamhetsåret har personalstyrkan bestått av Annett Johansson och 
Annica Malmström Kjellsson som arkivassistenter och Anna Rössle som 

arkivarie och arbetsledare. 

Den 18 mars var Dalarnas Folkrörelsearkivs och Arkivcentrum Dalarnas 

personal iväg på ett studiebesök med föreningen Bergslagsarkiv i Hultsbruk där 
de fick en guidad tur på det gamla bruksområdet som även innefattade den 

moderna yxfabriken och Holmens arkivlokaler. 

Den 23 maj åkte personalen för Dalarnas 

Folkrörelsearkiv och Arkivcentrum Dalarna på 
Föreningen Bergslagsarkivs årsmöte i Uppland. 

De fick en rundvandring vid Alunda järngjuteri, 
som tyvärr var inne på sitt sista 

verksamhetsår. En kort bussresa därifrån fick 

de även en rundvandring vid Ramhälls gruva 
som nu återtagits av skogen och täckts med 

graffiti.  

 Den 18 september släppte föreningen 

Dalarnas köpmannaförbund en ny bok vid 
namn ”Köpmän, Handel och Välstånd i 

Dalarna”. Personalen från Dalarnas 
Folkrörelsearkiv var på plats och tog emot ett 

exemplar av boken som delvis forskats fram ur 
våra samlingar. Boken finns nu i arkivets 

referensbibliotek. 

 Den 14 november deltog personal på Region 

Dalarnas personaldag vid Falu Gruva. Temat 
var Agenda 2030 och handlade om 

människans inverkan på miljön och klimatförändring. 

 

 
Motiv: En affisch från Borlänge 

Köpmannaförening (FAW2.1978) 
Fotograf: Daniel Alfredsson 
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Arkivets medlemsorganisationer 2019 
I bilaga 1 redovisas de 133 föreningar som är medlemmar i Dalarnas 
Folkrörelsearkiv. 

 

Arbetet i arkivet och arkivsituationen 
Under året har totalt 129 inleveranser lämnats in till arkivet. Av dessa är 38 

arkivbildare helt nya och övriga är påfyllnader av redan befintliga arkiv. 

Under 2019 har 100 leveranser från 68 olika arkivbildare ordnats och 

förtecknats under verksamhetsåret. 

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

366 fanor.  

Under 2019 registrerades 665 Fotografier, (jämfört med 453 fotografier år 

2018). Registreringen av fotografier sker i samband med arkivläggning av de 

arkiv de tillhör. Totalt förvaltar Folkrörelsearkivet nu 44 899 fotografier. 

Under året har 448 negativ registrerats (jämfört med 112 negativ 2018). 

Totala antalet negativ är 12 382. 

Antal diabilder 0 registrerade år 2019 (jämfört med 160 diabilder 2018). Totalt 

förvaltar Dalarnas Folkrörelsearkiv nu 5 850 diabilder. 

 

 
Motiv: Del av utställning under Arkivens dag 2019 
Fotograf: Anna Rössle 
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Arkivets ekonomi 

I Bilagorna 2–3 redovisas den ekonomiska situationen. 
Bilaga 2 innehåller bokslutet för 2019. 

Bilaga 3 innehåller den ekonomiska redovisningen. 

Bilaga 4 innehåller revisionsberättelsen för 2019. 
Bilaga 5 innehåller förslag till verksamhetsplan för år 2020. 

Bilaga 6 innehåller förslag till budget för 2020. 

Statistik över nya arkivbildare som lämnats in till arkivet 

2019 

Under året genomfördes en omräkning av antal förtecknade arkiv per kommun. 

Därför ser statistiken för år 2018 något annorlunda ut än hur den redovisades i 
verksamhetsberättelsen för 2018.  

 
 

 2018 2019 nya 

Personarkiv 98 100 2 

Länsomfattande, 
eller motsvarande 

342 342 0 

Föreningar med 
verksamhet i mer än 

en kommun 
197 198 1 

Föreningar från 
andra län 

79 80 1 

Avesta 335 335 0 

Borlänge 721 725 4 

Falun 626 632 6 

Gagnef 136 136 0 

Hedemora 181 181 0 

Leksand 131 131 0 

Ludvika 406 407 1 

Malung-Sälen 127 127 0 

Mora 132 132 0 

Orsa 48 48 0 

Rättvik 159 160 1 

Smedjebacken 199 200 1 

Säter 148 165 17 

Vansbro 104 107 3 

Älvdalen 80 80 0 

Summa 4249 4286 37 
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Besök i arkivet 

Statistik över antal besökare 

Dalarnas Folkrörelsearkiv har haft 125 st. forskarbesök 2019 (jämfört med 91 

st. år 2018) och 76 st. besökare vid inleveranser (jämfört med 74 st. år 2018). 

Arkivet har haft 56 st studiebesök och skolbesök 2019 (ingen siffra finns för 

2018). Till Arkivens Dag kom det 75 st. besökare 2019 (jämfört med 125 st. år 

2018) 

Det totala antalet besökare under verksamhetsåret 2019 var 329 st. för 
Folkrörelsearkivet (jämför med 402 personer år 2018). Flera av dessa är även 

besökare som också besökt Arkivcentrum Dalarna, som i sin tur haft 194 st. 

unika besökare.  

Sammanlagt har 555 st. personer besökt både Folkrörelsearkivet och 

Arkivcentrum Dalarna. Ingen statistik förs för Falu kommunscentralarkiv. 

I forskarsalen har 948 st. volymer tagits fram (jämfört med 477 st. volymer år 

2018). 

Studiebesök under året: 

12 mars – Polisförbundet kom på besök och det pratades allmänt om arkiv, om 

deras eget bestånd och en kortare rundvandring i lokalerna genomfördes.  

10 april – Elevbesök från gymnasieskolan Drottning Blanka. De fick en guidad 

tur i arkivet och en skräddarsydd visning togs fram.  

15 april – Återbesök av eleverna från Drottning Blanka. Den här gången med 
praktiska övningar till framplockade handlingar från arkiven. Ännu ett besök 

bokades in till dagen därpå men det blev tyvärr inte av.  

24 april – Folkare Släktforskarförening besökte arkivet och fick se axplock ur 
både Dalarnas Folkrörelsearkivs och Arkivcentrum Dalarnas samlingar med 

temat Avesta och Folkare.  

4 juni – Jönköpings folkrörelsearkiv besökte arkivet och fick en guidad tur. De 

hade åkt långa vägar och vi var inte det enda arkivet de besökte under sin 

resa.  

19 september – Karlstad kommunarkiv besökte arkivet och fick en guidad tur. 

24 september – En lärarstudent kom på besök för att diskutera upplägget av 

ett eventuellt elevbesök under hennes praktik.  

25 september – En lärare från Lugnetgymnasiet kom på besök och ett 

eventuellt elevbesök diskuterades.  

24 oktober – En lärare besökte arkivet från Falu Frigymnasium och ett 

elevbesök planerades.  
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Övriga händelser 

Ordnings och förteckningsarbetet, som är arkivets huvudsakliga syfte, fortsatta 

under 2019 precis som vanligt.  

Den 3 april var Anna Rössle och Tommy Blomqvist (Arkivcentrum Dalarna) på 
en utbildningsdag för länets nya kulturpolitiker. Målet med dagen var att 

introducera dem till Dalarnas olika kulturverksamheter. Anna och Tommy 

representerade arkiven.  

20 september fyllde Dalarnas 

Folkrörelsearkiv 60 år och det 
firades med en mindre 

tillställning för samtlig personal 
i huset och styrelsen. Det bjöds 

på tårta och Annett Johansson 
hade tagit fram en mindre 

utställning som fick stå kvar i 
en monter tills den behövs till 

något annat.  

Under hösten köptes 

förteckningssystemet KLARA in 
och är nu installerat på 

arkivets server. Nu inväntas 
migreringen av information 

från det gamla systemet, 

BUBO, till det nya. Detta arbete kommer att pågå in på nästa år, men 

förhoppningsvis är det mesta avklarat vid årsskiftet 2020/2021. 

Under vintern har vissa ur styrelsen kommit in till arkivet för att prova på att 

inventera bland hyllorna.  

Arbetet med Region Dalarnas kulturplan 

Region Dalarna är Dalarnas Folkrörelsearkivs största bidragsgivare och vi är en 
del av kultursamverkansmodellen. Vart fjärde år tas det fram en övergripande 

kulturplan1 där vår verksamhet inkluderas och utifrån den tas det fram årliga 
uppdragsöverenskommelser mellan Region Dalarna och Dalarnas 

Folkrörelsearkiv. Vi arbetar sedan löpande med att nå de mål vi kommer 
överens om. Den nya kultur och bildningsplanen trädde i kraft år 2019 och 

gäller perioden 2019–2022.  

Mål för 2019 

- Främja demokratin och uppmärksamma och beakta allas lika värde 

oberoende på deras förutsättningar.  

- Vår utåtriktade verksamhet skall i första led riktas till äldre samt högre 

 
1 https://www.regiondalarna.se/contentassets/e2b54b6001fb44d79a992e6c35a0aa05/kultur-och-bildningsplan-2019-

2022.pdf [2020-01-23] 

 
Motiv: Dalarnas Folkrörelsearkivs 60-årsfest 
Fotograf: Annett Johansson 

https://www.regiondalarna.se/contentassets/e2b54b6001fb44d79a992e6c35a0aa05/kultur-och-bildningsplan-2019-2022.pdf
https://www.regiondalarna.se/contentassets/e2b54b6001fb44d79a992e6c35a0aa05/kultur-och-bildningsplan-2019-2022.pdf
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utbildning. 

- Vi ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.  

- Samarbeta med Dalarnas Museum vars föremålssamling flyttat upp 

till Tallenområdet.  

- Driva ökad dialog och samarbete mellan de olika enskilda arkiven i 

länet.  

Dalarnas Folkrörelsearkivs arbete under 2019 

Dalarnas Folkrörelsearkiv fortsätter att arbeta med att förmedla och 
tillgängliggöra arkivets handlingar för att främja vår demokrati och framhäva 

vårt kulturarv. Detta göra vi bland annat genom att fortsätta hålla öppet och 
välkomna våra forskare med god service och kunnig personal. Majoriteten av 

de handlingar vi förvarar på arkivet fortsätter att vara öppna för allmänheten.  

Förteckningsarbetet  

Förtecknandet av våra medlemmars arkiv fortsätter att vara kärnan i vår 
verksamhet och under 2019 inköptes ett nytt förteckningssystem vid namn 

KLARA. Detta system är både modernare och kommer förhoppningsvis att 

effektivisera vårt förteckningsarbete. 

NAD (=Riksarkivets Nationella arkivdatabas) 

Byte av förteckningssystem kommer möjliggöra att vi än en gång kan leverera 
information till NAD. Detta skulle göra det möjligt för utomstående att få en 

inblick i vilka arkivbildare som finns på Dalarnas Folkrörelsearkiv vilket skulle 
locka fler besökare. Detta skulle även göra det enklare för personalen att kunna 

hänvisa potentiella forskare dit och veta att den information som finns där både 

är korrekt men även aktuell.  

Samarbetet- I huset och resten av länet 

Under första kvartalet av 2019 införskaffades det två nya skrivare som delas 

med Arkivcentrum Dalarna. Till det hör det även att vi nu delar på utgifter som 

hör till skrivarna, så som papperskostnader. 

Vi hade 9 st studiebesök under 2019 och dessa redovisas på sida 9. Majoriteten 
av dessa gjordes i samarbete med Arkivcentrum Dalarna och Falu kommuns 

centralarkiv.  

I enlighet med vår överenskommelse med Region Dalarna skall vi, tillsammans 
med Arkivcentrum Dalarna, samarbeta mer med de andra enskilda arkiven i 

länet (exempelvis hembygdsföreningar). Vi ska därför arbeta för att nå ut till 
andra enskilda arkiv i länet. Vi har påbörjat detta genom att anordna en 

arkivkurs riktad mot hembygdsföreningar tillsammans med Arkivcentrum 
Dalarna, Sveriges Hembygdsförbund och Region Dalarna. Yvonne Bergmann 

(f.d. arkivchef på Arkivcentrum Örebro och nu konsult för Sveriges 
Hembygdsförbund) kommer att hålla i föreläsningen och Erik Arrhén 

(Samverkansstrateg på Kultur och Bildning – Region Dalarna) skall hålla i en 
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kortare dialog med deltagarna. Arbetet med kursen påbörjades under hösten 

2019 och kulminerar i att kursen hålls den 1 februari 2020 på Arkivcentrum 
Dalarna. De 20 kursplatser vi annonserade ut gick åt snabbt och det var många 

fler som var intresserade av att delta.  

Under 2019 har Dalarnas museums 

föremålsmagasin och arkiv påbörjat sin 
flytt upp till Tallenområdet. Region 

Dalarna vill att vi, tillsammans med 
Arkivcentrum Dalarna, ska samarbeta 

med dem. Tyvärr hamnade detta på is 
under 2019 då de ännu inte fått igång sin 

dagliga verksamhet. Personalen blev 
däremot inbjuda till Dalarnas Museums 

Luciafirande och fick då en guidad tur i 

deras nya lokaler.  

Under 2019 gjorde Anna Rössle och 

Tommy Blomqvist ett besök till högskolan 
Dalarna för att se över ett arkiv och tog 

tillfället i akt att diskutera ett framtida 

samarbete.   

Flera gymnasielärare kom under 2019 på 
besök för att påbörja olika samarbeten 

med arkiven och förbereda för 
klassbesök. Det kom även en 

gymnasieklass på återkommande besök  

I den vardagliga verksamheten fortsätter 

vi att samarbeta med Arkivcentrum Dalarna och Falu kommuns centralarkiv. Vi 
delar fortfarande på ansvaret över forskare i forskarsalen, har gemensamma 

personaldagar och har chefs- och husmöten flera gånger per år. 

Den 11 april var Anna Rössle och Björn Pierrou (Arkivcentrum Dalarna) till 

Rättviks Kulturhus och höll ett föredrag och hade skräddarsytt en presentation 

som skulle passa kvällen. Föredraget handlade om ett arkiv som härrörde till 

Rättviksområdet, olika typer av arkivhandlingar samt arkiven som resurs. 

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

temat ”Gömt och Glömt”. Vi letade gemensamt fram underliga, förvirrande och 
rent utav konstiga saker ur våra samlingar. Många av besökarna stannade kvar 

länge och flera av dem kom tillbaka för att forska på egen hand. Sammanlagt 
hade vi 75 st. besökare under Arkivens Dag 2019. 

 

 
Motiv: Handlingar tillhörande Svenska 

Arbetareförbundet 
Fotograf: Okänd 
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Styrelsens slutord 

Ännu ett decennium kan läggas till handlingarna och vi tar oss an 2020-talet 
med tillförsikt. 

 

Utmaningar kvarstår: Införandet av ett nytt arkivsystem, inventering av de 
material vi har att förvalta och att beta av det som ännu inte är förtecknat. Det 

finns att göra, men förhoppningsvis har vi nu fått ordning på ekonomin och kan 
se fram mot att försöka hitta någon nyanställning. 

 
Vi ska även påbörja vårt 60-årsjubileumprojekt: att skapa en skrift som speglar 

arkivets första 60 år. 
 

Allt detta ska vi göra tillsammans med vår utmärkta personal, som gjort ett bra 
arbete under 2019. Det tackar vi för och hoppas att vi ska fortsätta att ha ett 

bra arbetsklimat på arkivet. 
 

Vi vill även passa på att tacka Region Dalarna, Dalarnas alla kommuner och 
självklart våra medlemmar för fortsatt stöd och ett fantastiskt verksamhetsår!  

 

Styrelsen  

Dalarnas Folkrörelsearkiv 

 

 

 

 

Björn Halvarsson    Per-Olov Knuts   Lars-Erik Måg  

 

 

 

Lisbeth Lundin    Björn Engström   Lars Pettersson 

 

 

 

Yvonne Karlén   Gunilla Gartzy   Patricia Hansen 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Dalarnas folkrörelsearkivs medlemmar 2019  

A 

ABF Dalarna 
AC Dalarna (Adoptionscentrum) 

Afasiförening i Dalarnas län 
Astma och Allergiförbundet Dalarna 

 
B 

Blå Bandet Dalarna 
Bröstcancerföreningen Dalarna 

Byggnads GävleDala 

 

C 

Centerkvinnorna Dalarna 
Centerpartiet Dalarna 

Civilförsvarsförbundet Dalarna 
Coompanion Dalarna 

CUF Dalarna (Centerpartiets ungdomsförbund) 

 

D 
Dala-Gävleborgs Handbollsförbund 

Dalarnas Badmintonförbund  
Dalarnas Bandy Alliansen  

Dalarnas Biblioteksförbund 
Dalarnas Bildningsförbund 

Dalarnas Biodlardistrikt 
Dalarnas Bowlingförbund 

Dalarnas Bygdegårdsdistrikt 

Dalarnas Cykelförbund 
Dalarnas FN-distrikt 

Dalarnas Fotbollsdomare, DFDK 
Dalarnas Fotbollsförbund, FF 

Dalarnas Fåravelsförening 
Dalarnas Författarförbund, DFF 

Dalarnas Hemslöjdsförbund 
Dalarnas Husmodersförbund – Hem och samhälle 

Dalarnas Idrottsförbund 
Dalarnas Ishockeyförbund 

Dalarnas Kaninavelsförening 
Dalarnas Konstförening 

Dalarnas Kvinnohistoriska förening 
Dalarnas Läns Diabetesförening 

Dalarnas Orienteringsförbund, OF 

Dalarnas Scoutdistrikt 
Dalarnas Seglarförbund 



  

16 

 

Dalarnas Skidförbund 

Dalarnas Skyttesportförbund 
Dalarnas Älghundklubb 

Dalarnas Köpmannaförbund 
DHR Dalarna (Dalarnas Handikappades Riksförbund) 

Djurskyddet Dalarna 
DOF (Dalarnas ornitologiska förening) 

 
E 

EFS Mittsverige 
Equmenia Mitt 

 
F 

Fackförbundet ST inom Försäkringskassan sektion 28 (Dalarna-Gävleborg-
Uppsala) 

Finansförbundet Östra regionen 

Folkdansringen Dalarna (f.d. Dalarnas Hembygdsring) 
Frälsningsarmén, FA 

Funktionsrätt Dalarna (f.d. HSO Dalarna) 
FUB Dalarna (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) 

Föreningen Norden Daladistriktet 
Företagarna i Dalarna 

Försvarsutbildarna Dalarna (FBU-förbund) 

 

G 
GS-Facket avdelning 12 Dalarna (GS facket för Skogs-, Trä- och Grafiska 

Bransch) 
Gymnastikförbundet Uppsvenska 

 
H 

Handelsanställdas förbund avdelning 13 Borlänge 

HRF avd. 27 Mitt (Hotell- och Restaurang Facket) 
Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg 

Hyresgästföreningen Region Mitt 

 

I 

IF Metall Dalarna (Avdelning 10) 
IF Metall Bergslagen (Avdelning 13) 

IOGT-NTO Dalarna 
IOGT-NTO:s Juniorförbund (Junis i Dalarna) 

 
J 

JUF Dalarnas distrikt (Jordbrukare ungdomens förbund, f.d. 4H) 
Jägarförbundet Dalarna 

 
K 

KDU Dalarna (Kristdemokratiska Ungdomsförbundet) 

KFUK KFUM Gävle-Dalaregionen 
Kommunal Bergslagen (avdelning 04) 
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Korpen Dalarna 

KD Dalarna (Kristdemokraterna i Dalarna) 

 

L 
Liberalerna Dalarna (f.d. Folkpartiet) 

Lions Club 101 M 
Livs Region Mitt (Svenska Livsmedelsarbetarförbundet) 

LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg 
LRF Dalarna (Lantbrukarnas Riksförbund) 

Ludvika Fotoklubb 
LUF Dalarna (Liberala Ungdomsförbundet) 

Länsförening HjärtLung Dalarna 
Lärarförbundet, LF (Regional lokalavdelning W 52) 

 
M 

Mellansveriges Folkets Hus & Park region 

Moderaterna i Dalarna (M Dalarna) 
MHF Bergslagen (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) 

MHF-Ungdom (Motorförarnas Helnykterhetsförbund Dalarna ungdom) 
MUF Dalarna (Moderat ungdomsförbund) 

 
N 

Naturskyddsföreningen Dalarna 
NBV Mitt (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) 

Nedre Norra Bilsportförbundet (Svenska Bilsportförbundet) 

 

P 
Pappers avdelning 4 Fors 

Pappers avdelning 50 Kvarnsveden 
Pappers avdelning 111 Grycksbo 

Polisförbundet Dalarna 

PRO Dalarna (Pensionärernas Riksorganisation) 

 

R 
RBU Dalarna (Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) 

Reumatikerdistriktet Dalarna 
RSMH Dalarna (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) 

 
S 

S-Kvinnor i Dalarna (Dalarnas Socialdemokratiska S-kvinnor) 
SBS Dalarna (Svenska Blå Stjärnan) 

SBK Dalarnas distrikt (Svenska Brukshundsklubben) 
SAC Bergslagens-Dalarnas distrikt (Sveriges Arbetares Centralorganisation) 

SEKO Gävle-Dala (Facket för Service och Kommunikation, avdelning 21) 
SEKO Klubb Post Dalarna 

SEKO Väg och Ban Gävle-Dala  

Sensus region Svealand 
SISU Idrottsutbildarna Dalarna 

SKPF:s distrikt i Dalarnas Län (Svenska Kommunalpensionärernas Förbund) 
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SLS Dalarna (Svenska Livräddningssällskapet Dalarnas regionförbund) 

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (f.d. Dalarnas Broderskapsdistrikt) 
Socialdemokraterna i Dalarna 

SPF Seniorerna Daladistriktet (Seniorernas Pensionärsförbund) 
SRF Dalarna (Synskadades Riksförbund) 

SSRK Dalarnas (Svenska Spaniel och Retriever klubben) 
SSU Dalarna (Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund) 

Studieförbundet Bilda Mitt 
SV Dalarna (Studieförbundet Vuxenskolan i Dalarna) 

Svenska Elektrikerna Region Mitt, Verksamhetskrets 21 
Svenska Journalistförbundet 

Svenska Målareförbundet avdelning 9 Gävle-Dala 
Svenska Röda Korset Region Mitt 

Svenska Taxiförbundet Region Mitt 
Svenska Transportarbetarförbundet avdelning 88 Dalarna 

Sveriges Körförbund, Dalarnas län 

 
T 

TCO Dalarna (Tjänstemannens Centralorganisation) 
  

U 
UNF Dalarna (Ungdomens Nykterhetsförbund) 

Ung Vänster Dalarna distrikt 
Unionen Region Dalarna 

Unga Örnar Dalarna 
  

V 
Verdandi Dalarna 

Vi Unga Dalarnas distrikt (Förbundet Vi Unga) 
Vårdförbundet Dalarna 

Västerpartiet Dalarna 

  
Å 

Åkeriföreningen Mitt 

 

Nya medlemmar 2019 
 

Dalarnas Kvinnohistoriska förening 
Ludvika Fotoklubb 
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           Bilaga 2 – 3 
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           Bilaga 3 

Ekonomisk berättelse   

2019 har betytt en ordentlig uppryckning av Dalarnas Folkrörelsearkivs 
ekonomi. Vi har lyckats skapa ett eget kapital som kan fungera som en buffert 

när vi kommande år satsar framåt 

 
Vi betalar fortfarande av på vår skuld till Arbetsförmedlingen, men det är 

ingenting som påverkar vårt resultat eftersom vi förde in hela skuldsumman i 
bokslutet redan förra året. De inbetalningar vi nu gör varje månad till AF 

påverkar därför endast vår likviditet – inte resultatet. 
 

Idag förs arkivuppgifterna fortfarande in i vårt gamla arkiveringssystem 
(Bubo), men när vi fått vårt arkiv överfört till det nya systemet (Klara) och 

därmed kan börja arbeta med det som grundsystem, höjs också kraven på att 
vi måste minska mängden oförtecknat arkivmaterial. För att klara det krävs 

anställning av ytterligare personal. Något som det faktiskt finns utrymme för i 
ekonomin för 2020. 

 
Naturligtvis förutsätter det att våra medlemmar och bidragsgivare fortsätter att 

solidariskt stötta verksamheten med att betala sina avgifter och bidrag. Vi har 

för 2020 fått klartecken från Region Dalarna om en viss höjning av bidraget och 
i stort sett alla berörda kommuner har under 2019 ställt upp med förväntade 

bidrag, vilket vi är mycket tacksamma för. 
 

I samband med årets årsmöte föreligger också ett nytt förslag till medlems- 
och hyllmetersavgifter för arkivets alla ägare/medlemmar. Ett förslag som vi 

upplever som något mera rättvist än det gamla systemet men som samtidigt 
också tar hänsyn till hur mycket merarbete inlämnat arkivmaterial ger. 

Huvudtanken är att de som lägger ner arbete på att anpassa och förbereda 
materialet som lämnas in ska få bonus för det, samtidigt som de som överlåter 

allt sorteringsarbete på arkivets personal får stå för den ökade kostnad det 
innebär för arkivet. 

 
Det nya systemet vill också uppmuntra alla inlämnare att bli medlemmar hos 

oss. Vi kommer naturligtvis även fortsättningsvis att ta emot arkivmaterial från 

föreningar och organisationer som inte är medlemmar hos oss. Men våra 
tjänster kommer enligt det nya systemet att delvis bli billigare för de som valt 

att vara medlemmar hos oss än för dem som inte blir det. 
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           Bilaga 4 

    

Revisionsberättelse 
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           Bilaga 5 

Verksamhetsplan Dalarnas Folkrörelsearkiv 2020 

Intern verksamhet 

Personal 

Vid årsskiftet 2019/2020 bestod personalstyrkan av: 

Anna Rössle- Arkivarie och arbetsledare 

Annett Johansson – Arkivassistent 

Annica Malmström Kjellsson- Arkivassistent 

En utökning i personalstyrkan beräknas att ske under 2020. 

Förteckningsarbetet 

År 2020 kommer arbetet med att ordna och förteckna arkiv att fortsätta som 

vanligt. Det eftersläp som ackumulerats kommer att ta många år av hårt 

arbete att få bukt på och därför måste det fortsätta vara vår högsta prioritet.   

Forskar- och medlemsservice 

En stor del av Dalarnas Folkrörelsearkivs ordinarie verksamhet innefattar 

kontakt med forskare och medlemmar som kommer till arkivet med frågor eller 
inleveranser. Vi kommer därför att fortsätta vara öppet för allmänheten och 

tillgängliga per mejl, besök och telefon. 

Inventering 

Inventeringen av förtecknade arkiv fortsätter att rulla på, men det går 
långsamt. Redan under 2019 diskuterades det en eventuell anställning för att 

avlasta existerande personal och för att arbeta med inventeringen på heltid. 
Det planeras att det under 2020 kommer att rekryteras en person vars 

huvudsakliga arbetsuppgift kommer att syssla med inventeringen. Det är viktigt 
att inventeringen genomförs korrekt och noggrant eftersom den information 

som finns i förteckningssystemet BUBO inte alltid stämmer och därför behöver 

uppdateras. 

Byte av förteckningssystem  

Förteckningssystemet KLARA (som skall ersätta BUBO) är inköpt och installerat 

på arkivets server och en klient finns än så länge på en av datorerna. Än så 
länge är systemet däremot tomt och personalstyrkan arbetar ännu inte i det 

eftersom migreringen av information från BUBO till KLARA kommer att ta tid. 
Detta då de två systemen inte är kompatibla eller likvärdiga. Migreringstjänsten 

är däremot inköpt och arbetet påbörjades under 2019 och väntas bli klart 

under 2020 eller eventuellt 2021.  
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NAD (=Nationell ArkivDatabas) 

KLARA är även kompatibelt med Riksarkivets NAD och när all information 

migrerats och granskats är en export till NAD inplanerad.  

GDPR 

GDPR, den nya dataskyddsförordningen, (EU 2016/679) kräver ett fortlöpande 

arbete med att övervaka, följa upp och dokumentera vår hantering av 

personuppgifter. Även detta arbete skall fortlöpa under året.  

Samverkan och utåtriktad verksamhet 

Samverkan i huset 

Samarbetet mellan Dalarnas Folkrörelsearkiv, Arkivcentrum Dalarna och Falu 

kommuns centralarkiv fortsätter att fungera bra. Chefsmöte och husmöten är 
inplanerade för 2020 och ansvaret för forskare och forskarsalen kommer att 

fortsätta delas jämt mellan Arkivcentrum Dalarna och Dalarnas 

Folkrörelsearkiv. 

Personaldagar planeras och genomförs gemensamt i huset. Samma upplägg 

gäller vid besöksgrupper (som exempelvis skolklasser eller föreningar) som vill 
ha en guidad tur i arkivet. Då håller vi tillsammans i en guidad tur eller 

presentation beroende på de förutsättningar som sätts för just den gruppen.  

Under året kommer en gemensam broschyr att tas fram som riktar sig till 
potentiella forskare. Denna kommer att innehålla information om alla tre arkiv, 

deras olika kontaktuppgifter och information om vad en besökare bör tänka på 

innan de besöker arkivet.   

Utåtriktad verksamhet 

Pedagogik 

Dalarnas Folkrörelsearkiv kommer att fortsätta att erbjuda guidade turer i 

arkivet, men kommer inte att aktivt leta upp intresserade skolklasser eller 
grupper. Om ett intresse finns förlitar vi oss på att lärare eller andra 

gruppledare kontaktar oss.  

I samarbete med Arkivcentrum och Falu kommuns centralarkiv att arbeta med 

att försöka ta fram en gemensam utställning som kan återanvändas för klasser 

eller andra guidade turer. Arbetet med detta kommer att påbörjas under 2020. 
Eftersom det är ett mycket tidskrävande arbete som kräver koordination 

arkivens sinsemellan har vi för avsikt att kunna premiärvisa åtminstone delar 

av en utställning till arkivens dag 2021. 

Webbplatsen 

Dalarnas Folkrörelsearkiv har en webbplats2 som ämnar ge information till 
besökare, medlemmar eller andra intressenter. På denna förmedlar vi bland 

 
2 www.dalarnasfolkrorelsearkiv.se (2020-02-05)  
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annat information om arkivet och eventuella förändringar. Vi kommer att 

fortsätta att hålla webbplatsen aktiv samt uppdatera den så att den möter de 
nya tillgänglighetskrav som ställs av Region Dalarna och Kulturrådet. Detta 

kommer att innebära en genomgång av webbplatsen för att den ska uppnå den 
nya europiska standarden EN 301 549 V2.1.23, som i sin tur bygger på WCAG 

2.1.4 

Arkivkursen 2020 

I februari 2020 kommer en arkivkurs riktad till länets hembygdsföreningar att 

hållas på arkivet. Vi kommer använda chansen att knyta kontakter med 
hembygdsföreningarna/enskilda arkiv som vi förhoppningsvis kan komma att 

nyttja vid senare tillfälle.  

Arkivens dag 2020 

Planeringen inför Arkivens Dag 2020 har påbörjats och en projektgrupp 
innehållande representanter från arkiven i huset arbetar tillsammans för att ta 

fram en utställning.   

I år är Arkivens Dag den 14 november.  

 

 
3 www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf (2020-01-20) 
4 www.webbriktlinjer.se/wcag/ (2020-01-20)  
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           Bilaga 6 

Dalarnas Folkrörelsearkiv  
 882600–3140  
 Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-
31  

  

RÖRELSENS INTÄKTER  

  3012 Regionbidrag  1 835 

  3015 Kommunala bidrag  350 

  3020 Medlem &Hyllmetersavgift  300 

  Summa nettoomsättning  2 485 

Övriga rörelseintäkter  

  3989 Lönebidrag Arbetsförm.  711 

  Summa övriga rörelseintäkter  711 

  SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER  3 196 

  

RÖRELSENS KOSTNADER  

Övriga externa kostnader  

  5010 Lokalhyra  -384 

  5220 Hyra inventarier -80 

  5410 Förbrukningsinventarier  -10 

  5420 Programvaror  -25 

  5800 Resekostnader -10 

  5830 Kost och logi  -2 

  6001 Möten o konferenser -1 

  6071 Representation avdragsgill -5 

  6110 Kontorsmaterial -10 

  6150 Trycksaker -5 

  6210 Telefon  -25 

  6230 Datakommunikation  -20 

  6250 Postbefordran  -10 

  6310 Företagsförsäkringar -5 

  6530 Redovisningstjänster  -81 

       Licenser Fortnox mm  

  6970 Tidn tidskr facklitt  -3 

  6980 Medlemsavgifter -5 

  Summa övriga externa kostnader  -681 

Personalkostnader  

  7010 Löner  -1 402 

  7240 Arvode -42 

  7331 Milersättning skattefri  -8 

  7390 Övriga kostnadsersättningar -3 

  7510 Lagstadgade arb giv avg  -475 

  7533 Särsk löneskatt pens.kost  -5 

  7570 AMF/Collectum förs.  -70 

  7610 Utbildning  -3 

  7620 Sjuk- o hälsovård  -5 
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  7690 Övr personalkostnader  -5 

  Summa personalkostnader  -2 019 

Avskrivningar  

  7832 Avskrivning inventarier  -35 

  Summa avskrivningar  -35 

Finansiella kostnader  

  8422 Dröjsmålsränta f levskuld   

  Summa finansiella kostnader  

  SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER  -2 735 

  BERÄKNAT RESULTAT  461 
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Sveriges socialdemokratiska kvinnoklubb (SSK) – Falu kvinnoklubb 
FAW/24.1963 
 
Standar nr 106 

Mått: 175 x 110 cm 
Standar i rött ylle med gyllenröda sidenkanter och guldfransar. Målad bård med liljeblommig i 

rosaguldbruna toner. 
Text: Falu Socialdemokratiska Kvinnoklubb / Stiftadt 14/2 1912. 
Motiv: Marianne i bevingad frygisk mössa med rättvisans vågskålar, fackla, spjutstav m. 

banderoll. 


