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Föreningsarkivets första nyhetsbrev
Verksamheten vid arkivet har kommit igång ordentligt efter julledigheter och
influensa tider. Jag har länge planerat att skriva nyhetsbrev men inte funnit
tid för detta eller tagit mig tid egentligen. Men nu så! Här kommer så
Föreningsarkivets första nyhetsbrev.
Jag som skriver heter Ida Enberg och är föreningens arkivarie sedan
december 2016. Egentligen är jag nygammal i min tjänst då jag suttit på
samma position mellan 2007-2015. Ett kort stopp på Luleå tekniska
universitets arkiv blev det för mig, innan föreningsarkiven åter kallade på
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mig.
Hoppas nyhetsbrevet skall vara till nytta och intresse för er, våra högt
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Avslutande ord

värderade och omtyckta medlemmar. Min förhoppning är att kunna

Styrelsen består idag av sex ordinarie ledamöter och tre ersättare.
Ordföranden är Karl Petersen. Ledamöterna är Margareta Pohjanen, Mats
Nordström, Peter Georgson, Peter Eriksson och Andreas Arvidsson. Ersättare
är Wivi-Ann Nilsson, Omar Jacobsson och Eva Eliasson.
Årets första styrelsemöte gick av stapeln den 17 januari. Vid mötet
godkändes inköp av nya klisteretiketter för att kunna märka upp
arkivkartonger ordentligt. Liksom utsågs en arbetsgrupp inom styrelsen för att
diskutera inkommen förfrågan om medlemskap och avgifter, samt planera

Frågan om lägre
medlemsavgifter om ett
distrikts samtliga
lokalföreningar går
med i Föreningsarkivet
diskuterades vid ett
arbetsgruppsmöte den
9 februari.

inför Arkivens dag.
Frågan om lägre medlemsavgifter om ett distrikts samtliga lokalföreningar
går med i Föreningsarkivet diskuterades vid ett arbetsgruppsmöte den 9
februari. Förslag läggs fram vid nästa styrelsemöte den 21 mars med
huvudmeningen: att varje regionorganisation och/eller distriktsförening i
Norrbottens län har möjlighet att skicka in förfrågan om sänkt medlemsavgift
om dess samtliga ingående lokalföreningar går med i Föreningsarkivet,
liksom

distriktet/regionen

kan

erhålla

rätten

att

betala

för

sina

lokalföreningar. Slutgiltigt beslut om ovanstående förslag är inte fattat i
skrivande stund.
I eftermiddag träffas styrelsens arbetsgrupp för att planera årets större
programpunkter. I detta fall Föreningsarkivets årsmöte den 25 april och
Arkivens dag den 11 november.
Revisorerna träffas den 17 mars för att syna Föreningsarkivets verksamhet,
budget och bokslut. Arkivarien skriver på fjolårets verksamhetsberättelse.
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Personalprofil
Personalen vid Föreningsarkivet består av en arkivarie, tre arkivassistenter
och en timanställd f.d. arkivarie. Enligt samarbetsavtal med Norrbottens
museum så erhålls personalledning av arkivchefen vid Arkivcentrum
Norrbotten liksom ekonomi- och lönefrågor sköts av en ekonom vid Region
Norrbotten. Vi som jobbar här är:

Senast anmälda
medlemsförening är
Luleå Närradioförening,
som vi får passa på att
hälsa varmt
välkommen!

Ida Enberg – arkivarie (föräldraledig 15%)
Gunilla Nybom – arkivassistent
Annika Emmoth – arkivassistent (sjukskriven 50%)
Per Marklund – arkivassistent
Staffan Johansson – timanställd arkivarie
Helena Karlström – arkivchef (sjukskriven 50%)
Berit Isaksson - ekonom

Arkivarbetet
Under årets två första månader har vi tagit emot ett antal frågor från
medlemmar

och

intresserad

allmänhet.

Bland

annat

från

branschorganisationen Svensk Potatis som har startat projektet ”Potatis i
tiden” för att belysa vikten av potatisodling genom historien. I detta fall
kommer Norrbottens läns hushållningssällskaps arkiv till användning. Vi har
även hjälpt en skribent att finna information om den politiska agitatorn Kata
Dalströms resor i Norrbotten under 1917. Idag väntas besök från en skribent
som söker bilder på arbetsstugorna till en artikel och imorgon kommer ett par
bygdeforskare som skriver en bok om Kukkola by.
I förra veckan tog arkivarien emot en journalist från SVT:s lokala
nyhetsredaktion som gjorde ett inslag om arkivet liksom om mitt släkt- och
DNA-forskande. Inslaget visas på TV nu i veckan antingen på onsdag eller
torsdag.
Hittills har arkivet fått ta emot 11 arkivleveranser, bland annat från
Norrbottens Filatelistförening. Senast anmälda medlemsförening är Luleå
Närradioförening, som vi får passa på att hälsa varmt välkommen!

Affisch från Luleå socialdemokratiska
ungdomsklubbs arkiv, Föredrag den
1912-12-21 av Kata Dahlström.

Arkivförteckningar
Under våren 2017 kommer vi att skicka ut uppdaterade arkivförteckningar till
de medlemsföreningar vars arkivmaterial vi hitintills förtecknat. Så ni vet vad
som dimper ner i brevlådan/e-postkorgen.
I

dagsläget

finns

3 331

föreningsarkiv

inskrivna

i

Föreningsarkivets

förteckningsdatabas Visual arkiv. Materialet sträcker sig från 1600-talet fram
till idag.
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Kommande evenemang
Arkivkväll, Internationella kvinnodagen

8 mars

Föreningsarkivets årsmöte, tema Släktforskning

25 april

Arkivens dag, tema Synd och skam

11 nov

Kontaktuppgifter

Arkivcentrum@norrbotten.se

Avslutande ord
En liten påminnelse: kom ihåg att meddela oss om era kontaktuppgifter förändras. Kom ihåg att ni är varmt
välkomna hit med stora som små frågor. Ring, maila, skriv ett brev eller kom hit till Arkivcentrum. Med detta
vill jag avsluta Föreningsarkivets allra första nyhetsbrev. På återhörande!

Arkivhälsningar Ida Enberg

