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Omslagsbild (framsida): Bilden kommer från Borlänge Ungdomens Samarbetskommittés arkiv (FAW/46.1963).  
Bilden föreställer en affisch för en stumfilm vid namn ”Giftgas” från 1929 som baserats på den tyska 
satirpjäsen ”Giftgas über Berlin”. 
 
Fotograf: Daniel Alfredsson 
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Dagordning vid Dalarnas Folkrörelsearkivs årsmöte 

Den 18 april – Microsoft Teams 

 

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. Information om Dalarnas Folkrörelsearkivs minnesskrift 

11. Beslut om arvoden till styrelsen 

12. Godkännande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 

13. Val av Ordförande 

14. Val av styrelseledamöter och ersättare 

15. Val av revisorer och ersättare 

16. Val av valberedning 

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

18. Mötet avslutas 
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Dalarnas Folkrörelsearkiv får härmed avlämna följande 

Verksamhetsberättelse 2020 
 

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 

Montelius, Jan-Olof  Moderaterna i Dalarna 

Karlén, Yvonne  S-kvinnorna Dalarna 

Hellström, Birgitta  Dalarnas Kvinnohistoriska Förening 

Pettersson, Lars  Högskolan Dalarna 

 

Ersättare Organisation 
Berglund, Leif  Dalarnas Ornitologiska förening 

Danielsson, Beng-Olof Dalarnas Bygdegårdsdistrikt 

Cassel, Ulla ABF Dala Finnmark 

Lundin, Lisbeth  Moderaterna Dalarna 

Grandin, Hans Dalarnas Idrottsförbund 

Kaddik, Christian Unga Örnar Dalarna 

Osbeck, Anita Dalarnas FN-distrikt 

 

Revisorer Organisation 
Zetterström, Christina  Unionen Dalarna  

Eriksson, Nadja  Dalarnas Afasiförening 

 
Revisorsersättare Organisation 
Tinnerholm, Andreas SEKO Gävle-Dala 

Gille, Helena  LO – Distriktet i Dalarna och Gävleborg 

 

Valberedning Organisation 
Brossberg, Ola  SEKO Gävle-Dala 

Rosén, Mikael Moderaterna Dalarna 

Nauclér, Kerstin  Socialdemokraterna för Tro och Solidaritet i  

  Dalarna 
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Dalarnas Folkrörelsearkiv och Covid-19 
Vi har alla behövt ställa om och acceptera en ny typ av vardag i och med att Covid-19 dominerat 
2020. Verksamheten på arkivet har även den färgats av pandemin, och kommer vara ett 
återkommande tema i denna återrapportering av året 2020.  
 
För att göra vårt för att minsta smittspridningen valde Dalarnas Folkrörelsearkiv, Arkivcentrum 
Dalarna och Falu Kommuns Centralarkiv att stänga den gemensamma forskarsalen den 1 april 
och den förblev stängd under majoriteten av 2020.  
 
Vi hoppas innerligen att 2021 kommer att bli ett mer normalt år, men arkivet kommer att fortsätta 
följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten går ut med.  
 

Arkivets medlemsorganisationer 2020 
I bilaga 1 redovisas de 139 föreningar som är medlemmar i Dalarnas Folkrörelsearkiv. 
 

Arkivets Ekonomi 
I Bilagorna 2–3 redovisas den ekonomiska situationen. 
Bilaga 2 innehåller bokslutet för 2020. 
Bilaga 3 innehåller den ekonomiska redovisningen. 
Bilaga 4 innehåller revisionsberättelsen för 2020. 
Bilaga 5 innehåller förslag till verksamhetsplan för år 2021. 
Bilaga 6 innehåller förslag till budget för 2021. 
 

Arbetsutskott 
Arbetsutskottet har från och med årsstämman 2020 bestått av Björn Halvarsson (ordförande), Per-
Olov Knuts (vice ordförande), Lars-Erik Måg (kassör), Gunilla Gartzy (styrelseledamot) och Anna 
Rössle (arkivarie och arbetsledare). 
 

Möten - arbetsutskott, styrelse och arbetsgrupper 
Arbetsutskottet har under verksamhetsåret haft 7 st. protokollförda möten och styrelsen har haft 4 
st. protokollförda möten.  
 

Personal 
 Under verksamhetsåret har ordinarie personalstyrka bestått av Anna Rössle som 

arkivarie/arbetsledare samt Annett Johansson och Annica Malmström Kjellsson som 
arkivassistenter. Utöver detta har arkivet haft en 6 månaders projektanställning för att påbörja 
inventeringsarbetet i arkivet samt en arkivariestudent som arbetat under sommaren med att 
förteckna arkiv.  

 
Den 3 mars var Anna Rössle på möte med föreningen FEAM i Arboga. 
 
Den 10 mars var Anna Rössle samt arkivchefen för Arkivcentrum Dalarna i Gävle för att få en kurs 
i den nya Kulturdatabasen.  
 
Den 16–17 november deltog Anna Rössle i en kurs vid namn ”Att Leda Utan Att Vara Chef”. 
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Arbetet i arkivet och arkivsituationen 
Under året har totalt 101 inleveranser lämnats in till arkivet. Av dessa är 44 arkivbildare helt nya 
och övriga är påfyllnader av redan befintliga arkiv. 
Under 2020 har 145 leveranser från 106 olika arkivbildare ordnats och förtecknats under 
verksamhetsåret. 
 
Under verksamhetsåret har 9 nya fanor deponerats. I arkivet finns idag totalt 375 fanor.  
 
Under 2020 registrerades 1315 fotografier, (jämfört med 665 fotografier år 2019). Registreringen 
av fotografier sker i samband med arkivläggning av de arkiv de tillhör. Totalt förvaltar 
Folkrörelsearkivet nu 46 214 registrerade fotografier. 
 
Under året har 809 negativ registrerats (jämfört med 448 negativ 2019). Totala antalet negativ är 
13 191. 
 
Antal diabilder 0 registrerade år 2020 (jämfört med 0 diabilder 2019). Totalt förvaltar Dalarnas 
Folkrörelsearkiv nu 5 850 diabilder. 
 

Statistik 
Antal besökare 
Dalarnas Folkrörelsearkiv har haft 49 st. forskarbesök 2020 (jämfört med 124 st. år 2019) och 64 
st. besökare vid inleveranser (jämfört med 76 st. år 2019). 
 
Arkivet har haft 30 st. besökare under studiebesök eller skolbesök 2020 (jämfört med 56 st. år 
2019).  
 
Ingen Arkivens Dag hölls på grund av Covid-19 pandemin.  
 
Det totala antalet besökare under verksamhetsåret 2020 var 147 st. för Folkrörelsearkivet (jämför 
med 329 personer år 2019). Flera av dessa är även besökare som också besökt Arkivcentrum 
Dalarna, som i sin tur haft 115 st. unika besökare.  
 
Sammanlagt har 234 st. personer besökt både Folkrörelsearkivet och Arkivcentrum Dalarna under 
2020. Ingen statistik förs för Falu kommunscentralarkiv. 
 
I forskarsalen har 271 st. volymer tagits fram (jämfört med 948 st. volymer år 2019). 
 

Studiebesök på arkivet under året: 

7 januari –  SBK (Svenska Brukshundsklubben) besökte arkivet och fick en visning samt 
tog del av sitt eget material. 

1 februari –  En arkivkurs för Hembygdsföreningar hölls på arkivet. Kursen leddes av 
Yvonne Bergman (f.d. Arkivchef på Arkivcentrum Örebro) och anordnades av 
Dalarnas Folkrörelsearkiv, Arkivcentrum Dalarna och Sveriges 
Hembygdsförbund.  

 
19 mars - Dalafonden för Cancersjuka besökte arkivet och fick en kortare guidad tur.  
24 augusti – Dalarnas Badmintonförbund fick en kortare tur och fick se sina egna hand-

lingar. 
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Nya arkiv som lämnats till arkivet 2021 

I nedanstående tabell redovisas de nya arkiv som kommit till Dalarnas Folkrörelsearkiv under året 
samt till vilka kommuner eller län de härstammar från. Personarkiv redovisas separat då 
handlingarna inte alltid endast kommer från en plats.  
 
 

 2019 2020 nya 

Personarkiv 100 104 4 

Länsomfattande, 
eller motsvarande 

342 344 2 

Föreningar 
verksamma i mer än 

en kommun 
198 199 1 

Föreningar från 
andra län 

80 80 0 

Avesta 335 339 4 

Borlänge 725 729 4 

Falun 632 643 11 

Gagnef 136 140 4 

Hedemora 181 183 2 

Leksand 131 131 0 

Ludvika 407 411 4 

Malung-Sälen 127 130 3 

Mora 132 132 0 

Orsa 48 50 2 

Rättvik 160 161 1 

Smedjebacken 200 201 1 

Säter 165 165 0 

Vansbro 107 107 0 

Älvdalen 80 81 1 

Summa 4286 4330 44 
 
 

Övriga händelser 
På grund av Corona-pandemin och beslutet om att stänga forskarsalen så har forskarservicen 
varit mer digital. Forskare har fått hjälp genom att personal skannat vissa enklare handlingar eller 
svarat på frågor.  
Dalarnas Folkrörelsearkiv bytte förteckningssystem under slutet av 2020 och stort fokus har legat 
på inventeringsarbetet. Detta för att säkerställa att den information som förs in i det nya systemet 
stämmer med verkligheten ute i arkivlokalen.  
 
Ordnings och förteckningsarbetet fick sig ett lyft i och med den stängda forskarsalen och den 
temporära utökningen av personal.  
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Arbetet med Region Dalarnas kulturplan 
Region Dalarna är Dalarnas Folkrörelsearkivs största bidragsgivare och genom denna 
överenskommelse är arkivet en del av kultursamverkansmodellen. Vart fjärde år tas det fram en 
övergripande kulturplan1 där verksamheten inkluderas och utifrån den tas det fram årliga 
uppdragsöverenskommelser mellan Region Dalarna och Dalarnas Folkrörelsearkiv. Arkivet 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 2020 

- Tillgängliggöra kulturarvet så att de bidrar till den demokratiska utvecklingen.  
- Den utåtriktade verksamheten skall i första led riktas till äldre, barn och unga, nationella 

minoriteter samt högre utbildning. 

- Ta vara 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 2020 
Dalarnas Folkrörelsearkiv strävar att arbeta med att förmedla och tillgängliggöra arkivets 
handlingar för att främja vår demokrati och framhäva vårt kulturarv. I vanliga fall görs detta genom 
att hålla öppet och erbjuda våra forskare god service. Tyvärr har detta inte varit möjligt i samma 
utsträckning som vanligt. I stället har arbetssättet anpassats till den rådande pandemin. 
Personalen har därför erbjudit att forska fram enklare svar åt forskare. 
 
Tillgängliggöra Kulturarvet 
I vanliga fall brukar detta göras genom att hålla en öppen forskarsal, men då detta inte varit möjligt 

har arkivets personal istället fått anpassa sina tillvägagångssätt. Inga forskare har nekats hjälp, 

istället har personalen antingen skannat handlingar gratis och skickat till dem eller i undantagsfall 

försökt forska åt dem.  

 
Utåtriktad verksamhet 
De vanliga besöken har uteblivit på grund av pandemin. Detta inkluderar inställandet av Arkivens 

Dag i november.  

 

Digitaliseringens möjligheter  

Arkivet har arbetat mer digitalt under året för att kompensera för de uteblivna besöken.  
 
Det nya föreningssystemet KLARA kommer även att bidra till att personalen kommer ha tillgång till 
ett modernt system. Exempelvis inkluderar KLARA moderna sökfunktioner som kommer att 
effektivisera framtagningen av arkiv och handlingar. Detta kommer att göra det möjligt för 
personalen att hitta arkiv som de inte tidigare fått träffar på när de sökt.  
 
Dalarnas Folkrörelsearkiv är något närmare en ny export till NAD(=Riksarkivets Nationella 
arkivdatabas) i och med det ny förteckningssystemet. Mycket av arbetet 2021 kommer att behöva 
läggas på att rätta till och organisera databasen. 

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

bildningsplan-2019-2022.pdf [2021-01-23] 

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


10 

 

 
 
Under 2020 ökade förfrågan om 
digitiserade handlingar eftersom 
forskarsalen varit stängd under en längre 
tid. Tack vare ett extrainsatta bidrag från 
Kulturrådet och Region Dalarna kunde 
Arkivcentrum och Dalarnas 
Folkrörelsearkiv gemensamt investera i en 
vaggskanner. Denna kommer att kunna 
garantera en skonsammare och mer 
effektiv digitiseringsprocess. Arbetet med 
att driftsätta maskinen kommer att göras 
under 2021.  
 

Samarbetet med Dalarnas Museum 
All kontakt med andra organisationer har 

tyvärr inte kunnat genomföras under 2020. 

När pandemin lugnat sig kommer detta 

kunna återupptas.  

 

Ökad dialog med de enskilda arkiven 
Den 1 februari höll arkivet i en kurs för de 

lokala Hembygdsföreningarna. Kursen var 

delvis till för att ge Hembygdsföreningarna 

en grundläggande arkivkunskap, även om 

många av dem redan hade en bra sådan. 

Utöver detta var kursen även till för att 

skapa en kontakt mellan Dalarnas 

Folkrörelsearkiv, Arkivcentrum Dalarna och 

Hembygdsföreningarna.  

 

Sammanlagt deltog 20 st. representanter från, Bjursås Hembygdsförening, Grycksbo Gille, 

Hembygdsföreningen i Lindesnäs, Korsnäsbygdens Historiska Forskargrupp, Medicinhistoriska 

Museets Vänförening, Mockfjärds Hembygdsförening, Norrbärke Hembygdsförening, Rättviks 

Hembygdsförening, Stora Skedvi Hembygdsförening, Särna Hembygdsförening/Särna Skogs och 

Försvarsmuseum, Transtrands Hembygdsförening och Tunabygdens Hembygdsförening. 

 

I samband med kursen hölls en kortare dialog mellan Hembygdsföreningarna och Region Dalarna 
(genom strategen Erik Arrhén) hölls på temat Utvecklandet och främjandet av Hembygdsföreningars 
arkiv 

 
Trådinspelningsverk M 500. 

Fotograf okänd. 
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Arbetet med Verksamhetsplan 2020 
Förteckningsarbetet  
Förtecknandet av medlemmars arkiv fortsätter att vara den centrala delen i verksamheten. Det nya 
förteckningssystemet KLARA som köptes in 2019 började användas under slutet av 2020.  
 

Samarbetet i huset 
Samarbetet i huset fortsätter att fungera bra. Vid guidade turer, presentationer eller större inköp 
görs dessa tillsammans.  

Inventeringen 
Lejonparten av inventeringen är färdig, men flera hyllmeter återstår och kommer att betas av 
under 2021.  
 

Klara 
Migreringen av information är färdig och förteckningssystemet används. Under årsskiftet 
2020/2021 kommer ny information endast att föras in i KLARA. Det gamla systemet, BUBO, 
kommer däremot att behöva finnas kvar tills allt material som kommit in innan 2020 är förtecknat 
eller en annan lösning hittats.  
 

NAD (Nationella arkivdatabas) 
Ingen ny export till NAD gjordes under 2020 eftersom BUBO inte kan göra en export som 
Riksarkivet kan ta emot och förarbetet med KLARA ännu inte är färdigt. 
 

GDPR (Dataskyddsförordningen)  
Arbetet med GDPR fortsätter som väntat.  
 

Broschyr 
Den broschyr som skulle tas fram gemensamt av Dalarnas Folkrörelsearkiv och Arkivcentrum 
Dalarna är färdig och har gått till tryck. 
 

Webbplatsen 
Den genomgång och omkodning av Dalarnas Folkrörelsearkivs webbplats för att säkerställa att 
den möter de nya krav som ställs av Region Dalarna och Kulturrådet är klar. En rapport finns att 
läsa på webbplatsen.  



Styrelsens slutord 

Covidåret 2020 är slut och vi går vidare med våra utmaningar. Införande av nytt 
arkivsystem, inventering av allt materiel, ordna och förteckna ej ordnat materiel. 
Förhoppningsvis kan vi återgå till att åter tillåta forskarna att besöka oss och att vi 
därmed kan hjälpa till med att synliggöra allt som finns i vårt fina arkiv. Vi kommer 
även att kunna välkomna vår nya arkivarie Anna Zeniou-Garneij som börjar hos oss 
till sommaren. Vi vill tacka personalen för ett gediget och bra arbete under året och 
även tacka Region Dalarna Kultur och Bildning för stödet under året samt Dalarnas 
kommuner för bidragen till vår verksamhet. 

Björ Halvarsson 
Ordförande 

Per-Olov Knuts 
Vice-Ordförande 

Lars-Erik Måg 
Kassör 

fÄ,,ji_~ A /~ &r~ 
~ J~illa Gar~ "V %;rLn Engsiföm 
Ledamot Ledamot 

Q;;f41fl;}/;i); 
jv~nne Karlen 
Ledamot 

,-- 

~ 
jan-Olof Montelius 
Ledamot 

Lars Pettersson 
Ledarnot 

}fo~ 2fUld;'~ 
Birgitta Hellström 
Ledamot 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Dalarnas Folkrörelsearkivs medlemmar 2020 

A 
ABF Dalarna 
AC Dalarna (Adoptionscentrum Dalarna) 
Afasiföreningen i Dalarnas län 
Astma- och Allergiföreningen Mellansverige 
 
B 
Baptistmissionen i Dalarna (SBUF) 
Bilsportförbundet Nedre Norra 
Blå Bandet Dalarna 
Bostadsrättsföreningen Dora Lindgrens väg 2 
Bostadsrättsföreningen Kämparvet 
Bröstcancerföreningen i Dalarna 
Byggnads GävleDala 
 
C 
Centerpartiet Dalarna 
Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) 
Civilförsvarsförbundet Dalarna 
Coompanion Dalarna 
 
D 
Dala-Gävleborgs Handbollförbund 
Dalarnas Badmintonförbund 
Dalarnas Biblioteksförbund 
Dalarnas Bildningsförbund 
Dalarnas Biodlardistrikt 
Dalarnas Bowlingförbund 
Dalarnas Bygdegårdsdistrikt 
Dalarnas Centerkvinnor 
Dalarnas Cykelförbund 
Dalarnas FN-distrikt 
Dalarnas Fotbollförbund 
Dalarnas Fotbollsdomarklubb 
Dalarnas Fåravelsförening 
Dalarnas Försvarsutbildningsförbund 
Dalarnas Hemslöjdsförbund 
Dalarnas Ishockeyförbund 
Dalarnas Kaninavelsförening 
Dalarnas Konstförening 
Dalarnas Kvinnohistoriska Förening 
Dalarnas Läns Diabetesförening 
Dalarnas Orienteringsförbund 
Dalarnas Ornitologiska förening 
Dalarnas Scoutdistrikt 
Dalarnas Seglarförbund 
Dalarnas Skidförbund 
Dalarnas Skyttesportförbund 
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Dalarnas Älghundklubb 
Dalarnes Köpmannaförbund 
De Handikappades Riksförbund (DHR Dalarna) 
Djurskyddet Dalarna 
 
E 
EFS Mittsverige Distriktet 
 
F 
Fackförbundet ST (inom Försäkringskassan sektion 28) 
Falu Ridklubb 
Falu Rotary Klubbar 
Finansförbundet Östra Regionen 
Folkdansringen Dalarna 
Folkets Hus och Parkregionen Mellansverige (FHP) 
Frälsningsarmén 
FUB Dalarna 
Funktionsrätt Dalarnas 
Föreningen Norden Dalarna 
Företagarna Dalarna 
 
G 
GS Avdelning 6 Dalarna Gävleborg   
Gymnastikförbundet Uppsvenska 
 
H 
Handelsanställdas förbund avd. 13 
Hotell- och Restaurangfacket avd. 27 
Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg 
Hyresgästföreningen Region Mitt 
 
I 
IF Metall avd. Bergslagen 
IF Metall Dalarna 
IFK Mora Idrottsallians 
IOGT-NTO Dalarna 
IOGT-NTO Juniordistrikt 
 
J 
Journalistförbundet Dalarna 
JUF Dalarna 
Jägareförbundet Dalarna 
 
K 
KFUK-KFUM Gävle-Dalaregionen 
Kommunal Bergslagen 
Korpen Dalarna 
Kristdemokraterna Dalarna 
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Dalarna (KDU) 
 
L 
Liberala Ungdomsförbundet Dalarna 
Liberalerna Dalarna 
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Lions Club 101 M 
Livsmedelsarbetareförbundet Region Mitt 
LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg 
LRF Dalarna 
Ludvika Fotoklubb 
Länsföreningen Dalarna HjärtLung 
Lärarförbundet Dalarna 
 
M 
Malung Husmodersförbund 
Metodistkyrkan 
MHF Bergslagen 
MHF Ungdom Malung 
Miljöpartiet de gröna i Dalarna 
Moderaterna i Dalarna 
MUF Dalarna (Moderata Ungdomsförbund) 
Målareförbundet avdelning 9 Gävle-Dala 
 
N 
Naturskyddsföreningen i Dalarna 
NBV Mitt 
 
P 
Pappers avd. 111 Grycksbo 
Pappers avd. 4 
Pappers avd. 50 Kvarnsveden 
Polisförbundet Dalarna 
PRO Dalarna 
 
R 
RBU Dalarna 
Region SEKO Gävle-Dala 
Reumatikerdistriktet Dalarna 
RF-SISU Dalarna 
RSMH Dalarnas distrikt (Riksförbundet för Social och Mental hälsa) 
Röda Korset Region Mitt 
 
S 
SAC Bergslagen-Dalarnas distrikt 
SEKO Klubb Post Dalarna 
SEKO Klubb Väg & Ban Gävle-Dala 
SEKO Tele 
Sensus region Svealand 
SKPF Distrikt Dalarna 
S-kvinnorna Dalarna 
Socialdemokraterna Dalarna 
Socialdemokraterna för Tro och Solidaritet Dalarna 
Studieförbundet Bilda Mitt 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Svenska Bandyförbundet Distrikt Nord 
Svenska Blå Stjärnan Dalarna (SBS) 
Svenska Brukshundklubben Daladistriktet (SBK) 
Svenska Elektrikerna Region Mitt, Verksamhetskrets 21 
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Svenska Livräddningssällskapet Dalarna 
Svenska Missionskyrkan 
Svenska Spaniel- och Retrieverklubb Dalarna (SSRK) 
Svenska Transportarbetareförbundet avd. 88 
Sveriges Körförbund 
Sveriges Pensionärsförbund Daladistriktet (SPF) 
Sveriges Rödkulleförening 
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Dalarna (SSU) 
Synskadades Riksförbund Dalarna 
 
T 
TCO-rådet Dalarna 
 
U 
UNF Dalarna 
Ung Vänster Dalarna 
Unga Örnar Dalarna 
Unionen Dalarna 
 
V 
Verdandi Dalarna 
Vi Unga Dalarna 
Vårdförbundet Dalarna 
Vänsterpartiet Dalarna  
 
 
Nya medlemmar 2020 
Bostadsrättsföreningen Dora Lindgrens väg 2 
Bostadsrättsföreningen Kämparvet 
Falu Ridklubb 
Falu Rotary Klubbar 
Miljöpartiet De Gröna 
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Bilaga 2-1 

Balansrapport 
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Bilaga 2-2  

Resultatrapport 
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Bilaga 3 

Ekonomisk redovisning verksamhetsåret 2020 

 
Det är inte alltid man kan förutse allt som kommer att hända när man gör en budget. Det visar inte 
minst verksamhetsåret 2020. När budgeten utarbetades hade vi inte en aning om att 2020 skulle 
bli ett år som på många sätt skilde sig från tidigare år. Coronavirusets intåg påverkade 
verksamheten vid Dalarnas Folkrörelsearkiv lika mycket som det påverkade all annan verksamhet 
i vårt samhälle. 
Trots det blev det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret inte speciellt mycket annorlunda än 
vad vi gissat i budgetarbetet. Vi gjorde ett planerat överskott som faktiskt blev lite större än 
budgeterat och som nu stärkt vår likviditet. På två år har vi nu gått från att ligga på ett eget kapital 
runt 0 till att ha en ”buffert” på närmare 1,5 miljoner. Något som nu ger en större möjlighet att 
kommande år öka vår verksamhet till en bättre nivå än tidigare. 
 
Personalmässigt har inte mycket hänt under året. Vi har idag samma personalsituation som för ett 
år sedan. Men under delar av året har vi haft både en projektanställning (6 månader) och en 
arkivstudent som sommarjobbat med att förteckna arkiv. När det gäller arkivstudenten som till 
sommaren 2021 är klar med sin examen har vi även tecknat ett avtal med henne att hon när hon 
är färdigutbildad så börjar hon arbeta hos oss. Därmed är en normalt svår rekrytering redan 
avklarad. 
 
Personalkostnader har vi däremot även fått som en följd av det pågående arbetet med överföring 
av uppgifter mellan det gamla arkivprogrammet (Bubo) som vi har under avveckling och det nya 
(Klara) som vi är på gång att byta till. Där har vi haft extern expertmedverkan för att så mycket 
som möjligt av befintligt arkiv skulle kunna föras över i det nya arkivprogrammet. 
 
Under året har också en hel del pengar satsats på modernisering av arkivets data- och 
kontorsutrustning. Ett behov som funnits under en längre tid har varit anskaffandet av en scanner 
för att kunna fotografera äldre skrifter i bokform utan att skada böckerna. En så kallad 
vaggscanner. Som en kompensation för Covid-19-pandemins inverkan på verksamheten fick vi via 
Region Dalarna ett riktat statsbidrag på 135 000 kronor. Med det som grund beslöt vi under hösten 
att tillsammans med Arkivcentrum Dalarna införskaffa en vaggscanner. Det innebar att vi fick 
skjuta till ytterligare pengar, men det blir en betydligt lägre summa än om vi inte fått bidraget. 
Arkivcentrum kommer att stå som scannerns ägare men Dalarnas Folkrörelsearkiv har full 
förfoganderätt till apparaten. 
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Bilaga 4 

Revisionsberättelse 

Revisionsberättelse 
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Bilaga 5 

Verksamhetsplan Dalarnas Folkrörelsearkiv 2021 

Intern verksamhet 

Personal 
Vid årsskiftet 2020/2021 bestod personalstyrkan av: 

Anna Rössle- Arkivarie och arbetsledare 

Annett Johansson – Arkivassistent 

Annica Malmström Kjellsson- Arkivassistent 

Anna Zeniou Garneij, den arkivariestudent som arbetat på arkivet under sommaren 2020 har 
erbjudits en heltidsanställning som arkivarie när hennes studier är färdiga sommaren 2021. 

Förteckningsarbetet 

År 2021 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 prioriterat.   

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. I den mån det går kommer 
arkivet att ämna att ha öppet som vanligt. När det inte går på grund av den rådande Corona-
pandemin kommer vi att fortsätta erbjuda kostnadsfri skanning av handlingar. Studenter som 
behöver tillgång till handlingar för att kunna slutföra sin utbildning kommer att få företräde.  

Inventering 

Lejonparten av inventeringen är klar. Sammanlagt har ungefär 2000 hyllor inventerats och cirka 
500 återstår. Dessa kommer att göras klart under 2021. 

Inventariearbetet inkluderar även att dokumentera, ersätta trasiga kartonger, packa om leveranser 
till arkivbeständiga emballage samt tätpacka. 

Byte av förteckningssystem  
Det nya förteckningssystemet KLARA har sats i drift och arbetet i det påbörjades under slutet at 
2020.  

Allt nytt förteckningsarbete och registrering sker endast i KLARA från och med den 1 januari 2021. 
Det krävs dock mycket justering och flyttning av information innan det kan tillfullo ersätta det 
gamla systemet BUBO. Detta arbete kommer att fortsätta under 2021 och troligen fortlöpa under 
flera år. 

NAD (=Nationell ArkivDatabas) 

En NAD export kommer att göras när den information som finns i KLARA justerats och flyttats om. 
Oklart hur lång tid detta kommer att ta.  

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.  
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Arbetsmiljöpolicy 
Den arbetsmiljöpolicy som finns skall uppdateras under 2021 och den kommer att skrivas i samråd 
med Arkivcentrum Dalarna.  

Samverkan och utåtriktad verksamhet 

Samverkan i huset 
Samarbetet mellan Dalarnas Folkrörelsearkiv, Arkivcentrum Dalarna och Falu 
kommunscentralarkiv fortsätter att fungera bra.  

I vanliga fall genomförs personaldagar samt studiebesök gemensamt i huset, men på grund av 
den rådande Corona-pandemin kan detta troligen inte genomföras i samma utsträckning.  

Chefsmöten och husmöten är inplanerade för 2021 och ansvaret för forskare och forskarsalen 
kommer att fortsätta delas jämt mellan Arkivcentrum Dalarna och Dalarnas Folkrörelsearkiv. 

Vaggskanner 
På grund av pandemin har arkivet varit tvungen att ställa om sin utåtriktade verksamhet. Under 
slutet av 2020 tilldelades Dalarnas Folkrörelsearkiv 135 000: - av Region Dalarna och Kulturrådet 
för att bättre kunna hantera pandemin. Dessa pengar, tillsammans med de pengar som 
Arkivcentrum Dalarna fått, har investerats i en vaggkskanner. Skannern kommer att kunna 
användas för att ta fram utställningar och material till skolor att använda i sina lärarledda lektioner.  

Arbetet med att driftsätta vaggskannern kommer att göras under 2021.  

Utåtriktad verksamhet 

Pedagogik 
Studiebesök kommer troligen inte att kunna genomföras under första halvan av 2021. Även andra 
halvan av 2021 är osäker, men förhoppningar om att kunna återgå till att ha besökare. 
Folkhälsomyndighetens rekommendation kommer dock att följas.  

Arbetet med den utställning som tas fram tillsammans med Arkivcentrum Dalarna och Falu 
Kommuns Centralarkiv fortsätter. Förhoppningsvis kan den visas upp under Arkivens Dag 2021 på 
temat ”Röster i Arkiven”. 

En enkät riktad till skolor och lärare om detta kommer att tas fram under 2021.  

Webbplatsen 
Dalarnas Folkrörelsearkivs webbplats uppdaterades så att den nu följer den standard som krävs 
av de organisationer som faller inom samverkansmodellen (EN 301 549 V2.1.2 och WCAG 2.1). 
Webbplatsen kommer att fortsätta uppdateras för att följa de tillgänglighetskrav som Region 
Dalarna och Kulturrådet ställer på den.  

Arkivens dag 2021 
Planeringen inför Arkivens Dag 2021 påbörjades redan 2020 och vi hoppas att vi kan komma att 
ha öppet hus på Arkivens Dag den 13 november. 



24 

 

Bilaga 6 

Budgetförslag 2021 

Dalarnas Folkrörelsearkiv 
 

Räkenskapsår  
2021-01-01 - 2021-12-31  

  

RÖRELSENS INTÄKTER  

  5012 Regionbidrag  1 863 

  3015 Kommunala bidrag  370 

  3020 Medlem &Hyllmetersavgift  350 

  Summa nettoomsättning  2 583 

Övriga rörelseintäkter  

  3989 Lönebidrag Arbetsförm.  422 

  Summa övriga rörelseintäkter  422 

  SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER  3 005 

  

RÖRELSENS KOSTNADER  

Övriga externa kostnader  

  5010 Lokalhyra  -439 

  5410 Förbrukningsinventarier  -220 

  5420 Programvaror  -30 

  5800 Resekostnader -10 

  5830 Kost och logi  -2 

  6001 Möten o konferenser -1 

  6071 Representation avdragsgill -1 

  6110 Kontorsmaterial -12 

  6210 Telefon  -25 

  6230 Datakommunikation  -15 

  6250 Postbefordran  -10 

  6310 Företagsförsäkringar -5 

  6530 Redovisningstjänster  -81 

       Licenser Fortnox mm -3 

  6570 Bankkostnader -3 

  6970 Tidn. Tidskr. Facklitt.  -3 

  6980 Medlemsavgifter -5 

  Summa övriga externa kostnader  -865 

Personalkostnader  

  7010 Löner  -1 213 

  7240 Arvode -42 

  7331 Milersättning skattefri  -8 

  7390 Övriga kostnadsersättningar -3 

  7510 Lagstadgade arbetsgivaravgift -389 

  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  -1 743 

Avskrivningar  

  7832 Avskrivning inventarier  -35 

  Summa avskrivningar  -35 

Finansiella kostnader  

  8422 Dröjsmålsränta f levskuld   

  Summa finansiella kostnader  

  SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER  -2 643 

  BERÄKNAT RESULTAT  362 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsbild (baksida): Bilden kommer ifrån arkivet tillhörande Falu-Borlänge Avdelning 40 av 
Livsmedelsarbetareförbundet (FAW/16.1963). 
 
Fotograf: Daniel Alfredsson 
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