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Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen för Näringslivsarkiven Förening (NAF) avger härmed följande berättelse för
verksamhetsåret 2016.
1. Styrelsen och övriga förtroendevalda
Per-Ola Karlsson
Christina Sirtoft Breitholtz
Albin Lindqvist
Yvonne Bergman
Håkan Eriksson
Sara Sharifi
Petter Falk
Anders Lund
Anders Thorstensson

ordförande
vice ordförande
sekreterare

Hjördis Häll

adjungerad räkenskapsförare

Mats Andersson
Fredrik Olsson Spjut

revisor
revisorssuppleant

Per Lundin
Anneli Sundqvist

valberedningens sammankallande
valberedare

2. Medlemmar och medlemsavgifter
NAF hade under året 26 medlemmar, varav 1 stödjande. Vid årsmötet i maj 2016 fastställdes
medlemsavgiften till 500 kronor för institutioner och företag, samt 50 kronor för stödjande
medlemmar.
3. Verksamhet
Årsmötet hölls den 16 maj i Stockholm. Vid mötet var 12 av de 24 röstberättigade
medlemmarna representerade. I samband med årsmötet gjordes också ett konferensprogram
tillsammans med Folkrörelsernas Arkivförbund.
Under verksamhetsåret genomfördes tre styrelsesammanträden: 18 februari i Stockholm,
oktober (konstituerande via e-post) och 30 november i Stockholm.
Under 2015 erhöll NAF ett verksamhetsbidrag från Riksarkivet på 125 000 kronor. Detta
viktiga ekonomiska stöd har möjliggjort NAFs fortsatta arbete med att stötta de regionala
näringslivsarkiven, inte minst genom att skapa tillfälle till informations- och kunskapsutbyte i
samband med höstkonferensen. Många av dem som är verksamma hos de regionala
näringslivsarkiven får annars, på grund av en trängd ekonomisk situation, aldrig möjlighet att
delta i konferenser och kurser. Genom att kraftigt subventionera deltagaravgiften till NAFs
höstkonferenser ges därför möjlighet för fler att vidareutveckla sig själva och sin verksamhet.
Vid dessa tillfällen tas också frågor upp som är specifika för den sorts verksamhet som de
regionala näringslivsarkiven bedriver.
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2016 års höstkonferens hölls i Eskilstuna 20-21 oktober. Från början var den tänkt att
arrangeras tillsammans med Arkiv Sörmland. Per-Ola Karlsson och Annika Bergsland stod
för programmet. Under augusti kom dock förfrågan från Folkrörelsernas Arkivförbund (FA)
om även de kunde vara samarrangör, vilket accepterades.
Ett genomgripande tema för konferensen var samarbete. I grupper diskuterades erfarenheter
av sammanslagningar mellan förenings- och företagsarkiv (Sörmland och Örebro). Det
diskuterades också erfarenheter kring de föreslagna regionbildningarna och vad som kommer
krävas av de enskilda arkiven.
Efter en guidad busstur till bruksmuseet i Åkers styckebruk med visning av bruksarkivet
avslutades dag 1 med jubileumsmiddag för Arkiv Sörmland (10 år som näringslivsarkiv och
50 år som föreningsarkiv).
Dag 2 inleddes med att Ida Dickson berättade och visade bilder från sin bok ”Studio Wezäta –
Färgfotografiets genombrott i svensk reklam”. Därefter samtalades det om den kommande
kulturarvspropositionen och Katalin Gere informerade om Riksarkivet. Avslutningsvis
gjordes rundvandring i Arkivhuset hos Arkiv Sörmland och hos Eskilskällan. Anna-Sophia
von Celsing berättade om varför familjen von Celsing valt att deponera. sina fyra olika arkiv
hos Arkiv Sörmland
www.naringslivsarkiv.se hölls kontinuerligt uppdaterad med goda exempel på både utförda
uppdrag gentemot kunder och exempel på intressanta arkiv utifrån forskarens synvinkel. På
sidan finns också en generell beskrivning över vilka tjänster ett näringslivsarkiv kan erbjuda
samt ett kalendarium över de aktiviteter som medlemmarna genomför.

4. Samverkan
Under året har NAF varit aktiv i SASS, Svenska Arkiv i Samverkan. NAFs representant var
Per-Ola Karlsson. Per Lundin och Per-Ola Karlsson var NAFs representanter i
organisationskommittén för AVEC, Arkivveckan 2017. NAF deltog också i
organisationskommittén för firandet av riksarkivets 400-årssjubileum 2018, vilket döptes till
Arkiv400. Per-Ola Karlsson var representant.
SASS är också huvudman för Arkivens dag som NAF ger ekonomiskt bidrag till.
Yvonne Bergman var ordinarie styrelserepresentant för NAF i Näringslivsarkivens stödfond
(NAS) och Christina Sirtoft Breitholtz suppleant.
NAF:s tog över det roterande ordförandeskapet i Föreningen Svensk Arkivtidskrift (2 år)
(Tidskriften Arkiv). Ordförande blev då Per-Ola Karlsson. Suppleant var Håkan Eriksson.
NAF hade under halva året Anahi Davila som redaktör i tidningen.
NAF har varit representerade i Samarbetesrådet för enskilda arkiv genom Per-Ola Karlsson
och Christina Sirtoft Breitholtz.
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Utifrån viljeyttringen som antogs på årsmötet 2015 i Umeå har en arbetsgrupp bestående av
Per-Ola Karlsson, Håkan Eriksson, Christina Sirtoft Breitholtz arbetat med frågan
tillsammans med FA:s representanter.
Tillsammans med övriga svenska arkivföreningar genomfördes i februari en uppvaktning hos
Kulturdepartementet.

6. Ekonomi
Verksamheten under år 2016 uppvisar ett underskott om 20982 kronor, vilket framgår av
bilagd årsredovisning.
Stockholm 27 april 2017
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