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Omslagsbilden har redigerats och originalversionen ses ovan. 

Fotograf: Daniel Alfredsson 

Information 
I samband med att information om årsmötet 2022 skickades ut informerades det även om att 
det vid framtida pappersfakturor kommer tillkomma en avgift. För er som ännu inte inkommit 
med vart vi kan skicka en digital faktura så ber vi er att meddela detta till 
info@dalarnasfolkrorelsearkiv.se. 

Rättelse 
I förra årets verksamhetsberättelse nämndes inte den generösa gåva som Sven Janson 
donerat till Dalarnas Folkrörelsearkiv. Detta skall självklart rektifieras! Ar 2018 tilldelades 
Sven Janson Borlänge Kulturpris och han valde sedan att donera prispengarna till Dalarnas 
Folkrörelsearkiv. 

Donation 
I och med Dalarnas Biblioteksförbunds avvecklande valde de att donera strax över 13 500 kr 
till Dalarnas Folkrörelsearkiv, något vi mycket tacksamma för. 
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Dagordning vid Dalarnas Folkrörelsearkivs årsmöte 
den 7 maj 2022 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 arvoden till styrelsen 

12. Godkännande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 

13. Val av kassör 

14. Val av styrelseledamöter och ersättare 

15. Va I 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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Möten - arbetsutskott, styrelse och arbetsgrupper 
Arbetsutskottet har under verksamhetsåret haft sex protokollförda möten och styrelsen har 
haft fyra protokollförda möten. 

Arbetsutskottet har från och med årsstämman 2021 bestått av Björn Halvarsson 
(ordförande), Per-Olov Knuts (vice ordförande), Lars-Erik Måg (kassör), Birgitta Hellström 
(styrelseledamot) och Anna Rössle (arkivarie/ arbetsledare t.o.m. 2021-10-30 och sedan 
Arkivcheffr.om. 2021-11-01). 

Personal 
Under verksamhetsåret har ordinarie personal bestått av Anna Rössle som arkivchef, Annett 
Johansson och Annica Malmström Kjellsson som arkivassistenter. I somras 
tillsvidareanställdes Anna Zeniou Garneij som arkivarie, men redan sommaren 2020 
anställdes hon som sommarvikarie men sedan var hon tjänstledig för att kunna fullgöra sina 
studier. 

Rekrytering av en ny medarbetare påbörjades under senare delen av 2021 och förväntas 
vara färdig under början av 2022. 

Löpande under året har arkivchef Anna Rössle deltagit på Region Dalarnas frukostmöten för 
chefer inom samverkansmodellen. Arkivchefen har även deltagit i FSLAs (Föreningen 
Sveriges Länsarkivarier) digitala möten under året. 

16 februari deltog Anna Rösslc och Anna Zcniou Garncij på årets Arkivpcdaqoqiska forum. 
Detta genomfördes digitalt och fokuserade på alternativa pedagogiska verktyg att använda 
sig av under en tid där man inte får träffas fysiskt. 
21 juli deltog Anna Rössle i en kurs om arbetsmiljöarbete. 
18 november deltog hela personalgruppen på Region Dalarnas personaldag på Green 
Hotell i Tällberg. Där fick vi ta del av spännande föreläsningar på temat "Demokratin 100 år". 
Under dagen gavs det även möjlighet att knyta kontakt med kulturpolitiker samt 
tjänstepersoner inom Region Dalarna och andra kulturinstitutioner. 
23-24 november deltog Anna Rössle på Föreningen Sveriges Länsarkivariers (FSLA) 
höstkonferens om bland annat digitalt bevarande. 
30 november var personal på studiebesök i Stockholm med Föreningen Bergslagsarkiv. Väl 
där besöktes Postmuseet och Järnkontoret och under dagen kunde personalen nätverka 
med andra inom arkivsfären. 
1-2 december höll Svenska Arkivförbundet en höstkonferens som Anna Rössle och Anna 
Zeniou Garneij deltog på. Den genomfördes digitalt och handlade bland annat om 
Kultursamverkansmodellen och krishantering i arkiv. 

Arbetet i arkivet och arkivsituationen 
16 mars installerades arkivets nya vaggskanner. Skannern ägs gemensamt med 
Arkivcentrum Dalarna. 
23 mars deltog Anna Rössle på ett möte med Borlänge Kommuns Kultur och Fritidsnämnd 
för att berätta om Dalarnas Folkrörelsearkiv för politikerna. 
13 november hölls Arkivens Dag utställningen och sågs av sammanlagt 67 personer. 

Under året har totalt 75 in leveranser lämnats in till arkivet. Av dessa är 49 arkivbildare helt 
nya och övriga är påfyllnader av redan befintliga arkiv. Under 2021 har 209 leveranser från 
156 olika arkivbildare förtecknats under året. 

Arkivets personal förtecknade under året 52,4 hyllmeter (jämfört med 26,02 hyllmeter år 
2020). 
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I forskarsalen har 240 volymer tagits fram (järntört med 271 st. volymer år 2020). 

Under verksamhetsåret har 10 nya fanor deponerats. I arkivet finns idag totalt 396 fanor. 

Under 2021 registrerades 3 344 Fotografier Uämfört med 1 315 fotografier år 2020). 

Registreringen av fotografier sker i samband med arkivläggning av de arkiv de tillhör. Totalt 
förvaltar Folkrörelsearkivet nu 49 558 fotografier. 

Under året har 4 583 negativ registrerats Uämfört med 809 negativ 2020). Totala antalet 
negativ är 17 774. 

Antal diabilder 154 registrerade år 2021 
Uämfört med 0 diabilder 2020). Totalt 
förvaltar Dalarnas Folkrörelsearkiv nu 6 
004 diabilder. 

Antal besökare 
Dalarnas Folkrörelsearkiv har haft 47 
forskarbesök 2021 (jämfört med 49 år 
2020) och O studiebesök eller skolbesök 
2021 (iärntört med 29 år 2020). 

Till Arkivens Dag kom det 67 besökare 
2021 (på grund av Corona hölls ingen 
Arkivens Dag utställning 2020). 

Antal nya arkivbildare 
I tabellen till höger redovisas antal nya 
arkivbildare som deponerats eller 
donerats till Dalarnas Folkrörelsearkiv 
under 2021. 

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 för perioden 2019-2022. 

Verksamhetskommun 2020 2021 nya 
Personarkiv 104 107 3 
Länsomfattande 344 347 3 föreninqar 
Föreningar verksamma i 199 202 3 flera kommuner 
Föreningar från andra 80 80 0 län 
Avesta 339 339 0 

Borlänge 729 755 26 

Falun 643 645 2 

Gagnef 140 143 3 

Hedemora 183 185 2 

Leksand 131 132 1 

Ludvika 411 414 3 

Malung-Sälen 130 130 0 

Mora 132 132 0 

Orsa 50 50 0 

Rättvik 161 162 1 

Smedjebacken 201 202 1 

Säter 165 166 1 

Vansbro 107 107 0 

Älvdalen 81 81 0 

Summa 4330 4379 49 
Tabell över deponerande eller donerade arkiv och 
vart i länet de varit verksamma. 

1 https://www.regiondalarna.se/contentassets/e2b54b6001fb44d79a992e6c35a0aa05/kultur-och 
bildningsplan-2019-2022.pdf [2022-01-12] 
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Övergripande insatsområden - 2021 
- Fördjupa samarbetet med högre utbildning och forskning. 
- Ta vara på digitaliseringens möjligheter. 

Utvecklingsmöjligheter - 2021 
- Tillsammans med Arkivcentrum Dalarna och Kultur och bildningsförvaltningen främja 

dialogen mellan de enskilda arkiven i länet. 
- Ta vara på möjligheten för samverkan som nya föremålsmagasin för Dalarnas 

museum erbjuder. 
- Tillgängliggöra kulturarvet, främst de enskilda arkiven, så att de bidrar till den 

demokratiska utvecklingen. 

Dalarnas Folkrörelsearkivs arbete under 2021 
På grund av den rådande pandemin har vi behövt ställa om verksamheten. 

Fördjupa samarbetet 
Vi har valt in en representant från Högskolan Dalarna till styrelsen och har höga 
förhoppningar på att vi i framtiden skall kunna arbeta fram ett tydligare samarbete. 

Digitaliserings möjligheter 
Under 2020 och 2021 fick Dalarnas Folkrörelsearkiv samt Arkivcentrum Dalarna flera extra 
bidrag för att ställa om under pandemin. 

I samråd med Region Dalarna så användes det första bidraget för att köpa in en så kallad 
vaggskanner. En speciell typ av skanner anpassad för att skonsamt skanna böcker eller 
handlingar. Samtliga i de båda personalgrupperna har fått en genomgång och har fått prova 
på maskinen. Under nästkommande år skall detta arbete utvecklas vidare. 

Skannern har redan börjat användas för att kunna sprida handlingar till personer som inte 
har möjlighet att komma till arkivet, eller som behöver en digital kopia. Detta arbete skall 
expanderas. 

Det andra bidraget användes för att, gemensamt med Arkivcentrum Dalarna, köpa in en 
filserver för att kunna förvarar de filer vi förväntar oss skapa i vaggskannern på ett lokalt och 
kostnadseffektivt sätt. 

Ett tredje bidrag erbjöds men vi tackade nej till det då vi ansåg att det fanns andra 
verksamheter som skulle behöva bidraget mer än oss. Arbetet med det nya 
förteckningssystemet fortsätter och en tjänst har sökts för att rätta de fel som uppkom under 
den automatiska migreringen. 

Dialog mellan de enskilda arkiven i länet 
Dalarnas Folkrörelsearkiv arbetar med att upprätthålla och utveckla kontakter med länets 
enskilda arkiv, dels genom arkivnätverk, dels genom de kontaktytor som den regionala 
verksamheten erbjuder. 

Samverka med Dalarnas Museum 
Samarbeten med verksamheter utanför huset förväntas återupptas när pandemin lagt sig. 

Tillgängliggöra kulturarvet 
Dalarnas Folkrörelsearkiv fortsätter 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 för forskning, men under den rådande pandemin har vi ibland behövt 
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hålla stängt för besökare. I stället har arkivets personal svarat på frågor och (i mindre 
utsträckning) forskat åt forskare. 

Majoriteten av de handlingar vi förvarar på arkivet fortsätter att vara öppna och tillgängliga för 
allmänheten. 

Arbetet med 2021 års verksamhetsplan 
Förteckningsarbetet 
Förtecknandet av våra medlemmars arkiv fortsätter att vara kärnan i vår verksamhet och 
genom att utöka personalgruppen har vi förtecknat fler hyllmeter än vad vi brukar hinna med 
på ett år. 

Forskar- och medlemsservice 
En stor del av det arbete som försiggår på Dalarnas Folkrörelsearkiv innefattar forskar- och 
medlemsservice på något vis. Men på grund av den rådande pandemin har forskarsalen 
under vissa perioder behövt vara stängd. Vi har då ägnat oss åt forskarservicen på distans. 
Leverans av arkivmaterial har dock varit möjligt under hela året. 

Under 2021 har även arbetet med att förbättra, effektivisera och förenkla leveranser 
påbörjats med mål att underlätta för både medlemmar och personal. 

Inventering 
Den första fasen med inventeringen av arkivmaterial är avklarad. 

Den andra fasen, som innebär att den information som togs fram under inventeringen skall 
föras över i arkivets förteckningssystem (KLARA) har delvis påbörjats. En projektanställning 
är planerad för 2022 för att på allvar genomföra detta hästjobb. 

Byte av förteckningssystem 
Stora delar av korrigering och "flyttande" av information har gjorts under året, men den 
största delen görs löpande under 2022. 

NAD (=Riksarkivets Nationella arkivdatabas) 
Ingen export till NAD gjordes under 2021. En sådan skall göras när tillräckligt av den 
information som ligger i förteckningssystemet har rättats och är korrekt. 

GDPR 
Arbetet med GDPR har pågått under 2021 som förväntats. 

Ny arbetsmiljöpolicy 
Arbetet med den nya arbetsmiljöpolicy som skulle tas fram under 2021 har påbörjats och 
förväntas vara färdig under 2022. Den gamla arbetsmiljöpolicyn gäller fortsättningsvis. 

Samarbetet- I huset och resten av länet 
Samarbetet i huset mellan de tre arkiven fortsätter att fungera bra. 
Chefsmöten och husmöten genomfördes under 2021 och kommer att fortsätta under 2022. 

Gemensam vaggskanner 
Den vaggskanner som köptes in under 2020 har nu driftsatts och samtliga i Dalarnas 
Folkrörelsearkivs och Arkivcentrum Dalarnas respektive personalgrupper har fått en 
genomgång i hur den fungerar. 

Det finns nu möjlighet att skapa skannade kopior i bevarandesyfte, samt för spridning och 
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tillgängliggörande. 

Under slutet av 2021 tilldelades Dalarnas Folkrörelsearkiv och Arkivcentrum Dalarna ännu en 
varsin bidragssumma. Dessa slogs samman och investerades i en gemensam filserver. 
Denna skall användas i samband med vaggskannern för att öka arkivens möjlighet att 
bevara skannade kopior för framtida bruk. 

Pedagogik 
Inga lärare eller skolor kontaktade arkivet för 
att komma på studiebesök under 2021. 
Den enkät som riktar sig till skolor och lärare 
som skulle tas fram under 2021 är färdig och 
kommer att lanseras under första kvartalet 
2022. 

Webbplatsen 
"www.dalarnasfolkrorelsearkiv.se" fortsätter att 
uppdateras och följer de krav på tillgänglighet 
som ställs på den. 

Arkivens dag 2021 
Den utställning som planerades för Arkivens 
dag 2021 genomfördes den 13 november. 
Temat för 2021 var "Röster i arkiven" och 
sammanlagt såg 67 besökare utställningen. 
Utställningen fokuserade på familjen 
Thorslund. 

Ett arbete med att designa om utställningen 
tillsammans med Arkivcentrum Dalarna har 
påbörjats så att den kan fungera som en 
mindre utställning att användas i 
arkivpedagogiskt syfte och vid studiebesök. 
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Motiv: Affisch tillhörande IOGT Dalarnas arkiv 
(FAW/1.1960) 
Fotograf: Daniel Alfredsson 
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Styrelsens slutord 
Ar 2021 är över och med det förhoppningsvis även pandemin. Aret som gick var något 
annorlunda än vad som var tänkt då forskarsalen varit stängd under stora delar av året. Men 
trots detta hinder har arkivets personal jobbat hårt med att hjälpa forskare med deras frågor. 
I och med att forskarsalen varit stängd har mer tid kunnat läggas på att ordna arkiv vilket har 
resulterat i att vi 2021 slog rekord i antal förtecknade hyllmeter. 

Vi är i slutfasen av avvecklandet av det gamla förteckningsprogrammet, men än finns det lite 
jobb kvar att göra. Därför har det påbörjats en rekrytering för att hjälpa oss med att få in all 
data i det nya programmet. 

28/6 2021 tillträdde Anna Zeniou Garneij tjänsten som arkivarie och 1/11 2021 omvandlades 
Anna Rössles tjänst till arkivchef. 

Genom att vi fick ett extra bidrag från Kulturrådet och Region Dalarna år 2020 kunde vi, 
tillsammans med Arkivcentrum Dalarna, köpa in en vaggskanner. Under 2021 fick vi ännu ett 
extrainsatt bidrag från Kulturrådet och Region Dalarna. Detta valde vi att använda, även 
denna gång tillsammans med Arkivcentrum Dalarna, för att köpa in en filserver för att kunna 
lagra de filer som vi skapar genom vaggskannern. Allt detta kommer att göra att vi har bättre 
förutsättningar för att tillgängliggöra och sprida Dalarnas kulturarv. 

Vi vill passa på att tacka personalen för ett gott arbete under 2021 och även rikta ett stort 
tack till Arkivcentrum Dalarna och Region Dalarna för ett fortsatt gott samarbete. Ett tack 
skall även riktas mot alla våra medlemmar som hjälper oss att-bevara Dalarnas historia 
genom att de lämnar in arkivhandlingar till oss för bevarande och tillgängliggörande. 
Med det får vi hoppas att vi kan återgå till mer normal verksamhet under 2022. 

· relsearkiv 

,,.✓,~~ 

~ 
Per-Olov Knuts 

~:j;d; 
-~04~~· 

Birgitta Hellström Anita Osbeck 

Jan-Olof Montelius 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Medlemmar 2021 
Dalarnas Folkrörelsearkiv hade vid årsskiftet 2021/2022 136 medlemmar. Dessa redovisas 
nedan i bokstavsordning. 

ABF - Dalarnas Distrikt 
Adoptionscentrum Dalarna 
Afasiföreningen i Dalarnas län 
Astma och Allergiförbundet i Dalarna 
Blå Bandet Dalarna 
Bostadsrättsförening Kämparvet 
Bostadsrättsföreningen Dora Lindgrens Väg 2 
Bröstcancerföreningen Dalarna 
Byggnadsarbetareförbundet 
Centerkvinnorna Dalarna 
Centerpartiet Dalarna 
Centerpartiets Ungdomsförbund Dalarna 
Coompanion Dalarna 
Dala-Husby Baptistförsamling 
Dalarnas Bildningsförbund 
Dalarnas Biodlaredistrikt 
Dalarnas Bowlingförbund 
Dalarnas Bygdegårdsdistrikt 
Dalarnas Civilförsvarsförbund 
Dalarnas Cykelförbund 
Dalarnas FN-Distrikt 
Dalarnas Fotbollförbund 
Dalarnas Fotbollsdomarklubb 
Dalarnas Fåravelsförening 
Dalarnas Hemslöjdsförbund 
Dalarnas Husmodersförbund 
Dalarnas lshockeyförbund 
Dalarnas Kaninavelsförening 
Dalarnas Konstförening 
Dalarnas Kvinnohistoriska Förening 
Dalarnas Läns Diabetesförening 
Dalarnas Orienteringsförbund 
Dalarnas Ornitologiska Förening 
Dalarnas Scoutdistrikt 
Dalarnas Seglarförbund 
Dalarnas Skidförbund 
Dalarnas Skyttesportförbund 
Dalarnas Älghundklubb 
Dalarnes Köpmannaförbund 
DHR Dalarna 
Djurskyddet Dalarna 
Equmeniakyrkan 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 
Falu Domstolars Nämndemannaförening 
Falu Ridklubb 
Falu Rotaryklubbar 
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Finansförbundet - Östra Regionen 
Folkdansringen Dalarna 
Folkets Husföreningarnas Riksorganisation - Mellansverige 
Frälsninqsarrnen Dala Divisionen 
FUB - Dalarna 
Funktionsrätt Dalarna 
Föreningen Norden - Dalarnas Distrikt 
Företagarna Dalarna 
Försvarsutbildarna Dalarna 
GS-Facket - Dalarna/Gävleborg Avdelning 6 
Gymnastikförbundet Uppsvenskan 
Handelsanställdas Förbund 
HjärtLung Dalarna 
Hotell & Restaurangfacket - Region Mitt (avdelning 27) 
Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg 
Hyresgästföreningen 
IF Metall - Bergslagen avdelning 13 
IF Metall - Dalarna 
IFK Mora ldrottsalliansen 
IOGT-NTO - Gävle-Dala 
Jordbrukare-Ungdomens Förbund - Dalarnas Distrikt 
Junis Dalarna 
Jägareförbundet Dalarna 
KFUM, Gävle-dalaregionen 
Kommunal Bergslagen 
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet - Dalarna 
Kristdemokraterna Dalarna 
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet - Dalarna 
Liberala Ungdomsförbundet LUF, Dalarnas Distrikt 
Liberalerna Dalarna 
Lions Clubs lnternational (MD 101) - Distrikt Mitt 
Livsmedelsarbetareförbundet - Region Mitt 
LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg 
LRF Dalarna 
Ludvika Fotoklubb 
Lärarförbundet - Dalarnas Distrikt 
Miljöpartiet De Gröna 
Moderata Ungdomsförbundet - Dalarna 
Moderaterna i Dalarna 
Motorförarnas Helnykterhetsförbund - Region Bergslagen 
Motorförarnas Helnykterhetsförbunds Ungdomsförbund - Malung 
Naturskyddsföreningen - Dalarna 
Nedre Norra Bilsportförbundet 
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet NBV, Mitt 
Pappers, Fors Avdelning 4 
Pappers, Grycksbo Avdelning 111 
Pappers, Kvarnsveden avdelning 50 
Polisförbundet - Dalarna 
PRO Dalarnas Distrikt 
Reumatikerdistriktet Dalarna 
RF-SISU Dalarna 
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar - Dalarna 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa - Dalarnas läns distrikt 
SAC - Bergslagen 
SEKO - Gäve-Dala 
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SEKO - Gävle-Dala Väg & Ban 
SEKO - Posten Dalarna 
SEKO Tele - GävleDala 
Sensus - Svealand 
SKPF - Dalarnas Distrikt 
S-kvinnor i Dalarna 
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet Dalarna 
Socialdemokraterna i Dalarna 
SSU - Dalarna 
Studieförbundet Bilda Gävle-Dala 
Studieförbundet Vuxenskolan - Dalarna 
Svenska Bandyförbundet SBF - Dalarna 
Svenska Blå Stjärnan, Dalarna 
Svenska Brukshundklubben - Dalarna 
Svenska Elektrikerförbundet - Region Mitt 
Svenska Handbollförbundet - Mitt 
Svenska Journalistförbundet 
Svenska Livräddningssällskapet SLS, Dalarnas Regionförbund 
Svenska Målareförbundet -Avdelning 9 i Gävle-Dala 
Svenska Röda Korset - Dalarnas Distrikt 
Svenska Spaniel- och Retrieverklubben - Avdelning Dalarna 
Svenska Transportarbetareförbundet - Dalarna (avdelning 88) 
Sveriges Körförbund - Dalarna 
Sveriges Pensionärsförbund - Dalarnas Distrikt 
Sveriges Rödkulleförening 
Synskadades Riksförbund - Dalarnas Distrikt 
TCO-rådet i Dalarna 
Ung Vänster - Dalarna 
Unga Örnar - Dalarna 
Ungdomens Nykterhetsförbund - Dalarnas Distrikt 
Unionen Dalarna 
Verdandi - Dalarna 
Vi Unga - Dalarna 
Vårdförbundet Dalarna 
Vänsterpartiet - Dalarna 
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Bilaga 2 -1 
Balansrapport 
Dalarnas Folkrörelsearkiv 
Org.nr 882600-3140 

Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgängar 
Inventarier, verktyg och installationer 
Summa materiella anläggningstillgångar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 
Kassa och bank 
Summa kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

3 

Not 2021-12-31 

327 302 
327 302 

327 302 

2020-12-31 

127 853 
127 853 

127 853 

6 341 4 220 
164 10 442 

166 165 65 928 
172 670 80 590 

1 558 532 1 497 302 
1 558 532 1497302 
1 731 202 1 577 892 

2 058 504 1705745 
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Bilaga 2-2 

Dalarnas Folkrörelsearkiv 
Org.nr 882600-3140 

Balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Eget kapital vid räkenskapsårets början 
Arets resultat 
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 

Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder 
Leverantörsskulder 
Skatteskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

1 364 230 722 002 
450 055 642 228 

1 814 285 1364230 

2 338 2 338 
127 432 114 140 
32 013 28 772 
64 135 39 426 
18 301 156 839 

244 219 341 515 

2 058 504 1705745 
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Bilaga 2-3 
Resultatrapport 
Dalarnas Folkrörelsearkiv 
Org.nr 882600-3140 

Resultaträkning 

Föreningens intäkter 
Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkter 
Summa föreningens intäkter 

Föreningens kostnader 
övriga externa kostnader 
Personalkostnader 2 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
Summa föreningens kostnader 
Rörelseresultat 

Finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Summa finansiella poster 
Resultat efter finansiella poster 

Resultat före skatt 

Årets resultat 

Not 2021-01-01 2020-01-01 
-2021-12-31 -2020-12-31 

2 530 664 2 491 384 
563 094 567 548 

3 093 758 3 058 932 

-913 488 -919 850 
-1 708 080 -1 489 577 

-21 994 -13 065 
-2 643 562 -2 422 492 

450 196 636 440 

-140 5 787 
-140 5 787 

450 056 642 227 

450 056 642 227 

450 055 642 228 
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Bilaga 3 
Ekonomisk berättelse 2021 
Pandemin har inte påverkat Dalarnas Folkrörelsearkivs ekonomi speciellt mycket. Även om 
vår utåtriktade verksamhet varit begränsad har det inte gett oss vare sig ökade kostnader 
eller minskade intäkter i det stora hela. Det extra stöd som vi fått från Staten/Regionen har 
kompenserat det eventuella tappet. 

Efter att under 2021 ha gjort ett resultat på strax under en halv miljon kronor har vi nu i det 
närmaste nått upp till de målsättningar vi långsiktigt haft för att få en balans i vår ekonomi. Vi 
är i princip skuldfria och närmar oss ett eget kapital på närmare två miljoner. 

Det innebär att vi nu har möjlighet att stärka våra personella resurser med inriktning på att så 
småningom komma i balans även när det gäller mängden arkiv och tillgänglig personal. 
Under året som gått har vi tagit ett första steg genom att från sommaren anställa Anna 
Zeniou Garneij som ny arkivarie. Samtidigt har vi också renodlat Anna Rössles tjänst som 
arkivchef 

I och med att vi nu har ett respektabelt eget kapital finns förutsättningar för att kunna 
använda en större del av arkivets intäkter till personella insatser för att i vart fall minska 
graden av olagda arkiv. I dagsläget har tillväxten av inlämnade arkiv varit större än den 
kapacitet som funnits att ta hand om arkivmaterielen. Det har inneburit att mängden med 
ännu inte färdigbehandlat arkiv har ökat. Det är inte tillfredställande, även om det senaste 
året inneburit en betydligt ökad takt på läggandet av arkiv. 
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Bilaga 4 

Revisionsberättelse 
för 

Dalarnas Folkrörelsearkiv 

Org. Nr. 882600-3140 

Undertecknade, av årsmötet valda revisorer har granskat 
årsbokslutet, räkenskaperna och styrelsens förvaltning i Dalarnas 
Folkrörelsearkiv för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. 

Årsbokslutet har gjorts enligt god redovisningssed och god 
föreningssed och 

vi tillstyrker 

all resultat och balansräkning fastställs 

att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag 

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. för 
verksamhetsåret 

Falun 2022-02-22 

a(l~tlc~Ui;"1 
Christina Zetterström l 
Revisor 

rl21t Cl {i;; t /2. 't:kl PI J 
Nadja Eriksson 
Revisor 
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Bilaga 5 
Verksamhetsplan Dalarnas Folkrörelsearkiv 2022 
Intern verksamhet 
Personal 
Vid årsskiftet 2021/2022 bestod personalstyrkan av: 

Anna Rössle - Arkivchef 
Anna Zeniou Garneij - Arkivarie 
Annett Johansson - Arkivassistent 
Annica Malmström Kjellsson -Arkivassistent 

Arbetet med att rekrytera en ny medarbetare har påbörjats. Tjänsten förväntas vara tillsatt 
under första kvartalet. 

Förteckningsarbetet 
Ar 2022 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 in leveranser. 
I den mån det går kommer arkivet att ha öppet som vanligt. När det inte går på grund av den 
rådande Corona-pandemin kommer vi att fortsätta erbjuda distansforskning. Studenter som 
behöver tillgång till handlingar för att slutföra sin utbildning kommer att få företräde. 
Medlemmar som behöver tillgång till sitt material får självklart fortfarande boka in sig i 
forskarsalen. 

Inventering 
Fas 1 av inventeringen är avklarad. Detta innebär att samtliga hyllor med både förtecknade 
och oförtecknade arkivhandlingar är inventerade och dokumenterade. 
Fas 2 skall påbörjas under 2022. Den innefattar manuell överföring av information till 
förteckningssystemet KLARA. För att åstadkomma detta kommer en ny tjänst att tillsättas 
under året. 

Driftsättande av KLARA 
Det nya förteckningssystemet KLARA sattes i drift redan 2020, men överföringen är ännu 
inte komplett. Förteckningar måste rättas och information som tillkommit under inventeringen 
skall läggas till. Se föregående stycke om inventeringen. 

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, 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. 

Arbetsmiljöpolicy 
Arbetet med en ny arbetsmiljöpolicy som skall tas fram i samråd med Arkivcentrum Dalarna 
påbörjades under 2021 och förväntas slutföras under 2022. 
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Samverkan 
Samverkan i huset 
Samarbetet mellan Dalarnas Folkrörelsearkiv, Arkivcentrum Dalarna och Falu kommuns 
Centralarkiv fortsätter att fungera bra. 

I vanliga fall genomförs personaldagar samt studiebesök gemensamt i huset, men på grund 
av den rådande Corona-pandemin är vi fortfarande osäkra om dessa kommer att kunna bli 
av. 

Chefsmöten och husmöten är inplanerade för 2022 och ansvaret för forskare och 
forskarsalen kommer att fortsätta delas jämt mellan Arkivcentrum Dalarna och Dalarnas 
Folkrörelsearkiv. 

Vaggskannern 
Då DFA tillsammans med ACD, med stöd från Regionen, införskaffat en vaggskanner 
(Bookeye 4 V1A Pro) för digitisering och tillgängliggörande av speciellt skört och historiskt 
värdefullt material uppstod behovet av en långlagringslösning för det digitiserade materialet. 
En NAS-lösning upphandlades därför under 2021, även denna gång gemensamt och med 
stöd från Regionen, och denna kommer att installeras och driftsättas under 2022. 

En företrädare för DFA och en företrädare för ACD skall under året i kontakt med Molanders 
& Son utbilda sig i samtliga programvaror och skanningslägen. Företrädarna skall sedan 
utverka: 

• Mallar för digitisering inom DFA:s och ACD:s verksamheter. 
• Standard för namnsättning av filer på NAS-servrarna. 
• Lathund för skanning på kontoret. 
• Utbildning för personalen på DFA och ACD. 
• Utbildningsmaterial för utomstående vid uthyrning. 
• Digitisering av ett antal äldre profilhandlingar med målet att hitta en arbetsmodell som 

passar våra behov och vår kompetens. 
• Uppföljning under året avseende drift samt utredande av lämpliga lösningar för till- 

gängliggörande av det digitiserade materialet. 

Utåtriktad verksamhet 
Pedagogik 
Hur den pedagogiska verksamheten kommer att se ut under 2022 är fortfarande osäkert. Vi 
hoppas kunna ta emot skolklasser igen, men vi fortsätter att rätta oss efter 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Den enkät som togs fram under 2021 kommer att bearbetas och utvecklas under 2022. 

Webbplatsen 
Dalarnas Folkrörelsearkivs webbplats uppdateras fortlöpande för att följa de 
tillgänglighetskrav som Region Dalarna och Kulturrådet ställer på den. (EN 301 549 V2.1.2 
och WCAG 2.1) 

Arkivens dag 2022 
Planeringen inför Arkivens Dag 2022 kommer att påbörjas i början av året och kommer att 
fortlöpa under året. Även här kommer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att följas. 
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Budgetförslag för Dalarnas Folkrörelsearkiv verksamhetsåret 2022 
Bilaga 6 

Dalarnas Folkrörelsearkiv 
882600-3140 
Räkenskapsår 
2022-01-01 - 2022-12-31 

RORELSENSINTAKTER 
5012 Regionbidrag 1 898 
3015 Kommunala bidrag 400 
3020-3022 Medlem & Hyllmetersavgift 350 

Summa nettoomsättning 2 648 
övriga rörelseintäkter 
3989 Lönebidrag Arbetsförm. 444 

Summa övriga rörelseintäkter 444 
SUMMA RORELSENS INTAKTER 3 092 

RÖRELSENS KOSTNADER 
övriga externa kostnader 
5010 Lokalhyra -439 
541 0 Förbrukningsinventarier -150 
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 
631 0 Företagsförsäkringar -5 
6530 Redovisningstjänster -81 

Licenser Fortnox mm -3 
6570 Bankkostnader -3 
6970 Tidn. Tidskr. facklitt. -3 
6980 Medlemsavgifter -15 
Summa övriga externa kostnader -805 

Personalkostnader 
7010 Löner -1 438 
7240Arvode -42 
7331 Milersättning skattefri -8 
7390 övriga kostnadsersättningar -3 
7510 Lagstadgade arb giv avg -461 
7533 Särsk. löneskatt pens. kost. -5 
7570 AMF/Collectum förs. -78 
761 0 Utbildning -3 
7620 Sjuk- o hälsovård -5 
7690 övr. personalkostnader -5 
Summa personalkostnader -2 048 

Avskrivningar 
7832 Avskrivning inventarier -35 
Summa avskrivningar -35 
SUMMA RORELSENS KOSTNADER -2 888 
BERAKNAT RESULTAT 205 
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