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Sala kommun
Kommunstyrelsen

Box 304

733 25 SALA

Sak Arkiv  Västmanland  ansöker om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2018.

Arkiv Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation och länets sammanhål-

vasm‘anl‘md lande funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sektorn

så som förenings- och företagsarkiv.

Arkiv Västmanland lägger särskild vikt vid att vara aktiva i hela länet. Trots

ytterst begränsade resurser beträffande ekonomi och personal lyckas Arkiv
Västmanland år efter år bereda service till föreningslivet i Västmanland och

finnas som kompetensresurs för länets företag. Vi möjliggör inte bara att den

enskilda sektorns primärkällor bevaras utan tillgängliggör dem också till en
intresserad allmänhet och använder dem som medel för demokratifrämjande

insatser i skolorna. Beträffande det sistnämnda lägger vi stor vikt vid att

försöka föra ut bred kunskap om källkritik.

Genom utåtriktad verksamhet synliggör vi, på egen hand eller i samarbete
med andra, vår gemensamma dåtid och samtid.

För att bevara materialet på ett betryggande sätt krävs bra arkivlokaler. I

Arboga har vi nu, genom ett samarbete med syster-organisationen i Örebro

län, depåer godkända utifrån Riksarkivets stränga regler för klimat och

säkerhet. Såväl i depåerna i Arboga som i depån i Västerås förvarar vi nu
viktiga källor till hela länets historia.

KDS-mader De stora utgiftspostema är personal- och lokalkostnader, vilket framgår av

årsberättelsen för 2016 och budget för 2017 (se ”Verksamhetsberättelse 2016").

Lokalkostnaderna har ökat i och med etableringen i Arboga, men samtidigt

väntas intäkterna för hyllavgifter öka något i och med att nya depositioner

inkommit. Dock förväntas det även inkomma många hundra hyllmeter

arkivmaterial som är av största vikt för Västmanlands historia, men vars

förvaringskostnad inte kommer att kunna täckas av en hyllmeteravgift.

Förvaringen av deponerat material finansieras genom hyllavgifter, men kost-

naden för att tillgängliggöra dessa källor till vår historia kan inte belastas

arkivägaren. Det krävs andra finansieringskällor för de personalkosmader

tillgängliggörandet, ialla dess former, innebär.

En förstärkning av personalskaran är av största vikt. Den personal som idag är

i tjänst har alldeles för stor arbetsbörda, och samtidigt ökar antalet forskar—

och rädgivningsfrågor, efterfrågan inom det arkivpedagogiska fältet och

behovet av att bearbeta materialet för ytterligare ökad tillgänglighet. Även för

att öka andelen egenfinansiering —vilken redan idag är jämförelsevis hög —
krävs ökat antal arbetstimmar.

Postadress: Box ISB. 72I 05 Västerås Telefon:  02MB  68 BO E-post:  info@arkivvastmanland.se  Webbplats: www.arkiwastmanland.se



Offentliga

medel  2017

Ansökan om

verksamhets-

Stöd 2018

De, genom Region Västmanland, beviljade statliga medlen uppgår för inne-

varande år till 477 000 och de landstingskommunala medlen uppgår till

557 000 kronor.

Från länets kommuner har vi för år 2017 beviljats sammanlagt 587 713 kronor

i verksamhetsstöd, varav 65 000 kronor från Sala kommun.

För att fördelningen av verksamhetsstöd från länets kommuner skall vara

rättvisande utifrån befolkningsstorlek är var utgångspunkt SCBs befolknings—

statistik.

Ansökan baseras vidare på att totalt ansöks om 799 000 kronor från länets

kommuner 800 000 kronor från Region Västmanland. Summorna är angivna

inklusive den summa som Västmanlands kommuner och landsting (VKL)

kom överens om år 2012 (Region Västmanland står för 250 000 kronor och

länets kommuner för lika mycket).

Utifrån ovanstående ansöks från Sala kommun om ett oförändrat verk—

samhetsstöd för år 2018, det vill säga 65 DUO kronor.

Västmanland den 11 december 2017

”rv—ff")

( 25 52? ----------
Christina Sirtoft Breitholtz

arkivchef

Arkiv Västmanland  —  Ansökan om verksamhetsbidrag 2018
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Glimtar från invigningen av Arkivcentrum Arboga den 29 september 2016
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på framsidan är tagna av  Seppo Remes
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Verksamhetsberättelse för år  2016

Arkiv Västmanlands är en ideell medlemsorganisation vars syfte är att på ett professionellt

sätt vårda, bevara och tillgängliggöra primärkällor från företag, föreningar och enskilda per—

soner med anknytning till länet. Vi skall även inspirera till användandet av dessa viktiga källor

till den västmanländska historien och stödja forskningen om länets förenings— och näringsliv,

samt sprida kunskap om desamma och om användandet av arkiv ur ett källkritiskt perspektiv.

Arkiv Västmanland innehar uppdraget att vara den aktör inom länet som driver regional

enskild arkivverksamhet, och får därmed ta del av statliga medel från Statens kulturråd inom

den så kallade Kultursamverkansmodellen. Detta statliga stöd fördelas via Landstinget Väst-

manland, som i sin tur bidrar med verksamhetsbidrag genom landstingskommunala medel. I

samma utsträckning ~  och lite till — bidrar länets primärkommuner med ekonomiskt stöd till

Arkiv Västmanlands verksamhet. Även om omfattningen av dessa offentliga medel samman-

taget är förhållandevis modest, utgör de en viktig del av intäkterna och är helt nödvändiga för

att kunna bedriva Omfattande utåtriktad verksamhet med forskarservice och arkivpedagogis-

ka insatser, men även för att kunna vårda, bevara och tillgängliggöra ägarlöst arkivmaterial.

l nationell jämförelse utgörs en stor andel av Arkiv Västmanlands finansiering av egenin—

täkter 1 form av medlems- och hyllavgifter samt ersättning från olika uppdrag. Därför är det

också viktigt att större delen av de arkiv vi arbetar med har en ägare. Genom att fortsatt äga

sina arkiv behåller arkivägarna kontakten med sin historia, vilket i sin tur bäddar för insikter

om vikten av att bevara nutiden för framtiden.

Styrelse

Vid årsmötet i april 2016 omvaldes Iréne Artaeus som ordförande för ytterligare ett är. Utöver

det valde Arkiv Västmanlands medlemmar fem ordinarie ledamöter för två är (övriga fem

ordinarie ledamöter var valda fram till nästa årsmöte) och sex suppleanter för ett år. Årsmötet

utsåg även en auktoriserad revisor för ett år och en lekmannarevisor för två år, samt två revi-

sorssuppleanter för ett år.

Sidan 1 av 23
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Styrelsen har under  året  haft ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande

och ytterligare två styrelseledamöter. Det innebär att arbetsutskottet i samband med konstitu—

erande sammanträde utökades med en person, vilket var en behövlig förstärkning.

Årsmötet valde även valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande.

Liksom tidigare år är den senare ledamot eller suppleant i styrelsen. Detta i syfte att ge valbe—

redningen bästa möjliga insikt i styrelsearbetet.

Förtroendevalda efter årsmötet 2016

Styrelseledamöter, ordinarie Mandatperiod
(årsmöte till årsmöte)

Iréne Artaeus Västerås ordförande år 2016  — 2017

Hans Almgren Arboga år 2016  — 2018

Eva Kristina Andersson Kungsör år 2016 — 2018

Håkan Ax Västerås är 2015 — 2017

Peter Klint Västerås år 2015 — 2017

Hans-Olof Lund Arboga vice ordförande år 2015 —2017

Ingemar Pettersson Möklinta år 2016 —2018

Seppo Remes Hallstahammar år 2016 — 2018

Göran Sundström Västerås ingår i arbetsutskottet år 2016 — 2018

Cristina Thornell Västerås ingår i arbetsutskottet år 2015 —2017

Claes-Bertil Ytterberg Västerås år 2015 —2017

Styrelseledamöter, suppleanter

Sture Eriksson Västerås är 2016 — 2017

Eva Matsson Västerås år 2016 — 2017

Per johansson Västerås är 2016  — 2017

Gerd Bergqvist Västerås år 2016 —2017

Anita Dahlberg Västerås år 2016 — 2017

Anna Holmström Västerås år 2016 — 2017

Auktoriserad revism

Roger Strömma, Grant Thornton år 2016 — 2017

Lekmannarevisor, ordinarie

Roland Sundgren Västerås år 2016 —2018

Lekmannarevisorer, suppleanter

Per-Inge Ahlbäck Västerås är 2016  — 2017

Peter Westersund Västerås är 2016  — 2017

Valberedning

Sören Bååth Västerås är 2016  — 2017

Per Johansson Västerås Sammankallande år 2016  — 2017

Brage Lundström Västerås är 2016 —2017
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Möten och sammanträden

Under året har följande möten och sammanträden hållits med Arkiv Västmanlands med-

lemmar, styrelse och styrelsens arbetsutskott.

Årsmöte

Årsmötet  2016  hölls  i  Västerås stadsbiblioteks hörsal den 20 april. Vi startade vid klockan 16

på eftermiddagen med ett program öppet för allmänheten. Personal från Arkiv Västmanland

informerade om verksamheten, om flyttprojekt, och arkivpedagogiska projekt med mera. Där-

efter höll Marita Öberg Molin, verksamhetsledare Coompanion Västmanland, ett föredrag

”Kooperativ Kultur — en väg till framgång?  — Om kooperation och socialt företagande i all—

mänhet och om företags— och samverkansmodeller för kulturaktörer i synnerhet".

Marita Öberg Molin stannade sedan kvar ochi sin roll som kulturnämndens ordförande i

Västerås utsågs hon att leda årsmötesförhandlingarna. På dagordningen fanns en fråga väckt

av styrelsen gällande stadgeändring. Ett enhälligt årsmöte beslutade att omedelbart revidera

stadgarna avseende möjligheten att förstärka arbetsutskottet med en ytterligare ledamot, samt

att årsmöteshandlingar ej behöver sändas ut per post till samtliga medlemmar före årsmötet

utan endast behöver finnas tillgängliga inom utsatt tid. Årsmötet beslutade vidare att ge

styrelsen i uppdrag att ytterligare se över stadgarna och till årsmötet framlägga ett förslag på

reviderade stadgar så att de

anpassas till en modern och professionell arkivverksamhet och rådande förhållanden inom och

utom arkivvärlden. Dock skall stadgarna fortsatt ta fasta på den demokratiska föreningsformens
alla fördelar och formalia.

(citat ut Ärsmöfespmtokoll  2016)

Styrelsesammanträden

Arkiv Västmanlands styrelse har under verksamhetsåret  2016  hållit fem (5) protokollförda

sammanträden, tre i Arboga och två i Västerås.

Styrelsen har under det gångna årets sammankomster kunnat glädjas åt de nya fina lokaler—

na i Arboga och många diskussioner har kretsat kring projekt "Innovativ arkivsamverkan, del

2” och invigningen av Arkivcentrum Arboga. Styrelsen har också haft flyttprojekt och andra

projekt uppe på agendan. En ny stående punkt på styrelsesammanträdenas dagordning har

varit rapport om Örebro—Västmanland Arkiv AB, det vill säga det bolag som Arkiv Västman-

land nu driver tillsammans med kollegorna i Örebro län. Mer om bolaget nedan.
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Arbetsutskottets sammanträden

Verksamhetsberättelse för år  2016

Arkiv  Västmanlands styrelses arbetsutskott har hållit sex (6) protokollförda sammanträden

under år  2016.

Utöver beredande av styrelsens frågor har arbetsutskottet under sina sanunanträden haft

många och långa diskussioner om den besvärliga personalsituationen. Ledamöterna har också

varit engagerade i pågående samarbetsprojekt.

Personal

Under det gångna året genomgick Arkiv Västmanlands personalstyrka en del förändringar.

Tidigt på året gick arkiv—lkontorsassistent

Tomas Adolfsson i pension och slutade

därmed sin halvtidstjånst. Av praktiska

skäl kunde nyanställning inte ske förrän

vid halvårsskiftet, men glädjande nog kun—

de vi då förstärka personalen genom att an-

ställa Magdalena Danielsson på heltid som

arkivpedagogI-assistent. Hon hade då va-

rit timanställd för mindre arkivpedagogis—

ka projekt sedan ett år tillbaka.

I  samband med att Hedströmsdals-

arkivet flyttades från lokalerna i Kolsva

upphörde arkivassistent Peter Kvists tim-

anställning. Wanja Almquist, som varit

deltidsanställd inom samma verksamhets—

('$! , '

L:

  

&.

Arkivpedagog Magdalena Danielsson och arkivråttan

del, gick över till timanställning och finns därmed fortsatt kvar som lokalhistorisk ”expert”

och värdefull resurs för forskarservice inom det material som ingått i Hedströmsdalsarkivet.

Arkiv Västmanlands personal bestod under  2016  av följande personer:

Namn/

tjänstgöringsgrad

Christina Sirtoft Breitholtz
100 %

Frida Nordin Kamph
60  %  (större delen av året ej i tjänst)

Funktion/

huvudsakliga ansvarsområden under året

Arkivchqflarkivarie
Övergripande verksamhets— och personalansvar,

verksamhetsutveckling, uppdragsverksamhet

Arkivarie
Gallringsärenden
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913.53 _a rl; i t
ESSEWr—et:iigalaluziui

Magdalena Danielsson
l:a halvåret timanställd, ca 20 %, därefter 100  %

Tina  Nyqvist
50  %  (visstidsanställd med lönebidrag och arbets—

platsanpassning)

Hjördis Häll
ca 12%

Wanja Almquist
timanställd, ca 10  %

Peter Kvist
timanställd, (till och med april)

Tomas Adolfsson

50  %  (till och med 15 mars)

Lena Andersson

timanställd, ca 30  %

Verksamhetsberättelse för år 2016

Arkivpedagog

Arkivpedagogisk verksamhet, medlemskontakter,

leveransmottagning, sökregister, administration

Arkivassistent
Digitaliseringsprojekt — skanning av analoga

arkivförteckningar för ökad sökbarhet och därmed

bättre forskarservice

Ekonom
Bokföring och bankkontakter

Arkivassistent
Forskarfrågor, Hedströmsdalsarkivet

Arkivassistent
Öppethållandelforskarservice, Hedströmsdalsarkivet

Arkiv-lkonto rsassistent
Medlemskontakter, leveransmottagning,

administration

Arkivassistent

Flyttprojket

Trots många namn på listan kan vi konstatera att Arkiv Västmanlands totala personalstyrka

även i är endast utgjorts av drygt tre (3) årsarbetare, inklusive projektanställda. Personalsitu-

ationen är således fortsatt pressad och återigen hoppas vi att medlemmar, forskare och andra

har drabbats av detta i så liten utsträckning som möjligt.

Lokaler

Arkiv Västmanland hyr i dagsläget depåer/depåplats med tillhörande forskarutrymmen på

tre orter — Västerås, Arboga och Fagersta. På de två förstnämnda har vi även egna kontor.

Under året har två gamla depåer avvecklats. Vid halvårsskiftet lämnade vi Kvarnen  i  Kolsva

och vid årsskiftet depån i Västerås stadshus.

Sedan 2013 hyr vi lokaler i tredje hand av Västerås stadsbibliotek. Där har vi huvudkontor

och en depå som rymmer en dryg hyllkilometer arkivalier. Vi delar publika utrymmen med

Västerås stadsbiblioteks fackavdelning, vilket ger bra möjligheter för besökare som vill forska,

få rådgivning eller göra studiebesök. Fördelarna är många. Till exempel finns bibliotekets

västmanlandssamling i nära anslutning till våra lokaler, vilket ger ett stort mervärde för våra

forskare. Lokalerna är också mycket lättillgängliga. Nackdelen är möjligen att vi inte kan styra

öppettiderna själva, vilket gör det lite svårare när vi vill vara flexibla och ta emot besökare på

lite "udda" tider. Detta är dock något som vi upplever att besökarna har stor förståelse för.

I  början av 2016 kunde vi äntligen börja flytta in i våra nya fina lokaler i Arkivcentrum

Arboga. Där har vi kontor och del i depåer och allmänna utrymmen. Det är det gemensamma
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bolaget Örebro—Västmanland Arkiv AB  a  ÖVAAB (läs mer om bolaget under rubriken  Projekt)

som hyr lokalerna av fastighetsägaren Sturestadens Fastighets AB. Arkiv Västmanland och

ArkivCentrum Örebro län hyr sedan i sin tur av ÖVAAB. Vi delar lika på kostnaden för de

gemensamma ytorna men debiteras depåkostnader utifrån hur stor del vi utnyttjar. På så vis

blir hyreskostnaderna rättvist fördelade mellan de två samarbetsparterna.

IArboga finns depåer godkända enligt Riksarkivets hårda krav på klimat och säkerhet och

med en kapacitet på cirka sju hyllkilometer. Där finns också kontor, möteslokaler, forskarsal,

eget kök för besökare och stora arbetsytor för verksamhetsutveckling. Lokalerna är tillgäng-

lighetsanpassade och lätta att ta sig till.

Sedan många år tillbaka hyr vi del i depå i Fagersta arkiv på Bangårdsgatan i Fagersta. Där

har vi material som är under bearbetning och material från en lokal deponent. Platser för fors-

kare finns. Huset håller just nu på att förses med en ny entré, vilket kommer att underlätta för

personer med rörelsehinder.

Det var med blandade känslor vi under året lämnade Kvarnen i Kolsva. Sorg över att mista

den omedelbara närheten till den största arkivbildarens, Kohlswa Jernverks, uppkomst, men

en djup lättnad över att materialet som ingår i Hedströmsdalsarkivet nu är i säkert förvar och

kan ställas till forskarnas förfogande i Arkivcentrum Arboga.

Ekonomi  2016

Den ekonomiska redovisningen för 2016 återfinns på sidorna 15—19. Inte heller för detta år ser

vi några stora skillnader jämfört med året innan. Värt att notera dock är att intäkter för upp-

drag återigen ökat, trots personalsituationen. En följd av detta är en högre summa under pos-

ten ”Pensionskostnader till anställda”, då viss övertid har kompenserats genom löneväxling.

Hyreskostnaderna för året blev högre än tidigare och även något lite högre än budgeterat.

Anledningen var att vi inte kunde frånträda de gamla depåerna så snart som var beräknat. Ser

vi till budgeten som presenterades i förra årets verksamhetsberättelse så har den i sin helheti

stort sett följts.

Verksamheten  2016

I verksamhetsberättelsen för år  2015  liknades problemet med att få den prekära personalsitu-

ationen och de små ekonomiska resurserna att gå ihop med arbetsbördan vid ett svårlagt pus-

sel. Även i år har styrelse och personal pusslat. Vi tycker nog att vi fått ihop ett förhållandevis
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bra resultat, givet förutsätmmgarna. Vi hoppasNi håller med när Ni tagit del av nedanstående

axplock ur verksamheten, där vi försöker ge en bild av den glädjande höga efterfrågan på våra

tjänster, det löpande arbetet med att vårda och tillgängliggöra och det fortsatta utvecklings-

arbetet.

Medlems- och forskarservice

Under året har medlemskontakterna intensifierats i och med att vår nya medlemsansvariga

Magdalena Danielsson med liv och lust har kastat sig över medlemsregistret. Vi upplever att

medlemmarna mottagit denna nya energiska kontakt mycket positivt och att flera har fått

nyväckt intresse för sina arkiv. Och det är förstås helt underbart varje gång en medlem frågar

om sitt eget arkiv, om vad det innehåller och hur det kan användas och fyllas på. Utan

medlemmarnas intresse för de egna arkiven skulle vi riskera att viktiga primärkällor till det

västmanländska närings— och föreningslivets historia försvann. När nu arkivägarna i stor ut—

sträckning låter oss hålla deras arkiv öppna för forskning görs en viktig samhällelig insats. Då

kan vi använda arkiven för forskning och för att inspirera till företagande och till delaktighet

i ett demokratiskt samhälle.

Under år 2016 plockade vi fram drygt 1 000 arkivvolymer till forskare i Västerås, Arboga,

Svanå, Fagersta och Kolsva. Därtill kommer cirka 35 000(!) volymer som under året hanterats

inom flyttprojekten. I samband med flytt registreras varje volym för sig i en ny hyllkatalog,

vilket ökar sökbarheten och gör arbetet med att tillgängliggöra arkiven lättare.

Utställningar, arrangemang med mera

Genom olika utåtriktade och arkivpedagogiska insatser vill Arkiv Västmanland Sprida

kunskap och intresse om och för arkiv, källkritik, historia, med mera. Under 2016 deltog 442

personer i studiebesök, föredrag och arkivlektioner.

Här följer några exempel på arrangemang, utställningar, med mera från året som gick —

sådant vi genomförde på egen hand och sådant vi gjorde i samverkan med andra.

Webbplats och Facebook

Hösten 2016 blev så äntligen Arkiv Västmanlands webbplats, www.arkivvastmanland.se, för-

sedd med nytt webbverktyg och nytt innehåll. Nu är webbplatsen tillgänglighetsanpassad och

användarvänlig. Visst, några detaljer återstår innan den är tip-top, men vi är ändå ganska stol-

ta över den. Den nya designen gör att besökarna utan problem kan använda dator, surfplatta

eller mobiltelefon utan att funktionerna fallerar. Det som behöver göras är att förse mer av
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materialet med underliggande text, för en bättre upplevelse för den som surfar med hjälp av

talverktyg. När vår arkivassistent Tina Nyqvist och några av hennes kamrater inom Synska—

dades Riksförbund testade webbplatsen fick den trots det ”tummen upp”.

Dessvärre föll vårt räkneverk bort när det nya webbplatsinnehållet lades ut. Därför kan vi

inte redovisa några siffror om besökare och sidvisningar. Vi hoppas det kan rätta till sig på det

nya året och vi har även intentionen att kontinuerligt kunna lägga ut mer information.

Återigen är det tidsbristen som spökar.

Besöksräkningen på vår Facebooksida fungerar och visar att den är välbesökt och att in-

läggen där har resulterat i många tusen visningar, Gilla-markeringar, delningar och kommen-

tarer. Och nu undrar förstås alla vilket inlägg som är årets vinnare? Vi har en klar segrare, som

tillsammans med ytterligare ett inlägg sticker ut när det gäller räckvidd och interaktion. På

första plats hittar vi lucka 13 i vår adventskalender. Det är en bild föreställande en grupp söta

barn som firar lucia i Kolsva på 1960—talet. Andraplatsen knep midsommarhälsningen illust-

rerad av ett fotografi från gammelgården i Fagersta 1936.

Y!
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Arkivens Dag

Arkiv Västmanland är regional samordnare för Arkivens Dag, som alltid infaller andra lör—

dagen i november. Därmed ombesörjer vi att de i länet som vill arrangera något med arkivan-

knytning i anslutning till Arkivens Dag får marknadsföringsmaterial och får sitt program pub—

licerat på Arkiv Västmanlands webbplats och på den nationella Arkivens Dag—webbplatsen_

Ofta följer arrangörerna det nationella temat i mer eller mindre hög grad. Temat för 2016 var

”Välkommen hem!"

I  år kunde vi räkna in sju olika Arkivens Dag-arrangemang, tre i Västerås och ett vardera i

Fagersta, Arboga, Sala och Köping. Arkiv Västmanland var med och arrangerade tre av dessa.

I samarbete med Västerås stadsbiblioteks västmanlandssamling och DIS Bergslagen informe-

rade vi om vår verksamhet och visade en utställning som vår ordförande Iréne Artaeus satt

Sidan 8 av 23



mm 5‘1. l _l.; i Verksamhetsberättelse för år  2016
55353 ;”lsänmizlnfui

samman, "Välkommen hem till Västerås!”. Allt detta skedde i anslulning till våra lokaler på

Engelbrektsgatan.

1 Arboga anordnade vi under parollen ”Välkommen hem till Arkivcentrum Arboga!” öppet

hus och bjöd på föredrag, visningar och information i samarbete med ArkivCentrum Örebro

län. Medverkade gjorde även kommunarkivarien i Köping—Arboga—Kungsör Per-Ove Eklöf,

samt Västra Mälardalens släktforskare. Ett välbesökt och trevligt arrangemang.

I Fagersta gjorde vi som vanligt gemensam sak med kommunarkivet och skapade utställ-

ningen "Välkommen hem till Fagerstas hem!" med material från bruksarkiv och kommun-

arkiv. Utställningen hängdes i biblioteksfönslret.

Uppdrag

Under året har vi på ägarnas uppdrag utövat tillsyn och hållit öppet i Svanå bruksarkiv ochi

Fagersta förenings- och bruksarkiv. Detta är uppdrag som vi är mycket glada åt att inneha,

inte minst som materialet i  dessa  arkiv är efterfrågat och synnerligen värdefullt för så väl den

lokala som den regionala och nationella historien.

Under året har arkivchefen engagerats som projektledare för utvecklingsprojektet ”Inno—

vativ arkivsamverkan, del 2”. Hon har även utfört några mindre uppdrag för Örebro-Väst-

manland Arkiv ABs räkning.

Projekt

Under året har det stora utvecklingsprojektet ”Innevativ arkivsamverkan, del 2” och flyttpro-

jekten tagit en mycket stor del av tid och resurser i anspråk. Projekten utgör således en väsent-

lig del av verksamheten är 2016.

Innovativ arkivsamverkan, del  2

Utvecklingsprojektet "Innovativ arkivsamverkan, del 2” driver Arkiv Västmanland tillsam-

mans med ArkivCentrum Örebro län. Projektet är treårigt och finansieras till stor del av medel

från Statens kulturråd. Under  2016  avslutades projektår två, och det med en riktig fest.

Ett av projektets resultat är att vi tillsammans har kunnat skapa Arkivcentrum Arboga.

Under året som gått har vi bland annat arbetat med att hitta och testa bra former för samarbetet

där och vi har sett till att lokalernas inredning ger bästa möjliga flexibilitet.

För ett stabilt samarbete och bästa möjliga ekonomi bildades i årsskiftet  2014-2015  bolaget

Örebro-Västmanland Arkiv AB, vilket ägs  50/50  av Arkiv Västmanland respektive ArkivCent-

rum Örebro län. Syftet med bolaget är dels att fördela hyran för lokalerna i Arkivcentrum
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Arboga på ett rättvisande sätt, dels att främjamöjligheterna att få nya uppdragsgivare och

samtidigt motverka att vi sinsemellan konkurrerar om sådana uppdrag. Som nämndes ovan

under rubriken Lokaler fördelas hyreskostnaderna för depåerna utifrån nyttjande. Kostnaden

för övriga ytor delar vi lika. När en ny deposition eller annat nytt uppdrag kommer in till

Arkiv Västmanland eller ArkivCentrum Örebro län skallen bedömning göras om hur kopp-

lingen är till respektive län. De nya uppdragsgivare som endast kan sägas vara kopplade till

ettdera länet hänvisas som tidigare till att bli medlem i respektive arkivförening, men om

arkivägaren i fråga har en verksamhet som omfattar ett större område, eller är nationell, blir

denna en kund till bolaget. Intäkterna från sådana kunder medför att våra egna hyres-

kostnader kan hållas nere. Under året har bolaget haft fyra kunder, förutom de två bolagsägar—

na, varav tre deponerande. Ekonomin för bolaget har uppvisat ett bättre resultat än förväntat,

varför budgeterade aktieägartillskott ej varit nödvändiga.

Beträffande inredningen till Arkivcentrum Arboga, så som kontorsmöbler och liknande,

har kostnaderna kunnat hållas nere till ett absolut minimum. En del har vi flyttat dit från våra

gamla lokaler, men vi har också haft den stora lyckan att få fina begagnade möbler till skänks

från Atlas Copco Rock Drills och från Frälsningsarméns högkvarter. Ett fåtal kompletteringar

av möblemanget gjordes på IKEA inför invigningen.

Festen som avslutade projektår två var alltså den högtidliga invigningen av Arkivcentrum

Arboga den 29 september. Drygt 100 inbjudna gäster från hela landet var närvarande när de

båda länens landshövdingar, Minoo Aktherzand och Maria Larsson, förklarade Arkivcentrum

Arboga för invigt. Gästerna fick sedan avnjuta vacker musik av ett gäng skickliga elever från

Arboga Kulturskola innan det var dags för mingelmat och Visning av lokalerna. Styrelserna

och personalen var trötta men oerhört nöjda när dagen var slut.

Ett par dagar efter invigningen inleddes projektår tre, som pågår fram till hösten 2017.

Flyttprojekt

Att flytta är alltid ett mer eller mindre stort projekt. Att flytta arkiv är inget som görs i en

handvändning, särskilt inte när det rör sig om stora mängder. Att genomföra tre arkivflyttar

samtidigt är en utmaning.

Året innan hade stora delar av det material som skulle flyttas från den gamla depån i

Västerås kommit på plats i den nya på Engelbrektsgatan. Det nya året inleddes med att ordna

upp en del av detta och sedan påbörja packning av Hedströmsdalsarkivet för transport till
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& Arkivcentrum Arboga. Arkivassistent  Wanja  Ahn-
!

quist och projektanställda Lena Andersson  packade,

; ?» arkivchefen körde sköra arkivalier i egen bil och
__...-:___:_—__:; , "#35: ..::; _; ._ . ' .

TF”/”'=”'" _  .  .1315—1 '7 it;-fl __ Arboga Arbetsmarknadsenhets transportavdelnjng
. n  .  £"; &  1  k- .

' i  ;; , körde de tyngre transporterna. Med en veckas margi-

_  u :. nal tillhalvårsskiftet hade vi tömtlokalerna i Kvarnen

_ = i  Kolsva. Det fanns dock ingen tid till att  packa  upp

"***" —-'--f_.=; på hyllor, men materialet står säkert på pall och med

.;  _  __ god ordning så att det kan återsökas.

—- _,. Det fanns heller ingen tid för vila, utan direkt efter

' >,__.____ ...___, "  halvårsskiftet påbörjades packning av cirka en och en

 

.. , halv hyllkilometer arkivalier som skulle från gamla

Wanja OCh Lena packade i KOJ'SVÖ depån i Västerås till Arkivcentrum Arboga. Arboga

Arbetsmarknadsenhet körde lass efter lass medan Lena Andersson packade ned och vår då

nyanställda Magdalena Danielsson packade upp.

Till slut avslutades året med en sista kraftansträngning då några hundra meter potentiellt

gallringsbart material flyttades inom Västerås för vidare bearbetning på Engelbrektsgatan.

Återigen skedde transporten med hjälp av de alltid lika glada grabbarna från Arboga Arbets—

marknadsenhets transportavdelning.

I samband med Hytten skapar vi en ny hyllkatalog där varje arkivenhetl—volym noteras med

exakt placering, arkivbildare, volym-lleveransnummer, antal hyllcentimeter och arkivägare.

Ett gigantiskt arbete som kommer att pågå en bit in på år  2017.  Så gör även det fortsatta arbetet

med att identifiera gallringsmaterial för att minska kostnaderna för deponenterna.

Noteras bör även att det samtidigt med nämnda flyttprojekt har inkommit en del flyttlass

med nya större leveranser till Arkivcentrum Arboga. Även dessa togs om hand under året.

Övriga projekt

Under den här rubriken vill vi gärna nämna två arkivpedagogiska projekt som startade under

2015  och avslutades under  2016  — Arkivpedagogik KAK och Arkivkrafter för livskraft.

Arkivpedagogik KAK syftade till att föra ut kunskap om arkivmaterial till lärare inom

Köping-Arboga—Kungsör. Magdalena Danielsson, som då var deltidsanställd som lärare i

Kolsva, arbetade hårt med att nå ut till sina kollegor. Dessa kunde sedan använda intressant
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arkivmaterial  i  sin undervisning och inspirera eleverna till att skapa något med arkivmateri—

alet som utgångspunkt. Danielsson och arkivchefen åkte även ut och höll lektioner i källkritik

utifrån efterfrågan. Resultatet blev bland annat fina utställningar och en intressant film om

andra världskriget som Karlsbergsskolan lade ut på YouTube. Ett viktigt resultat var förstås

även att skapa kontakt med lärarna, som vi nu kan fortsätta samarbetet med.

Arkivkrafterjör livskraft hade som syfte att tillsammans med andra aktörer finna nya källor

att föra ut till nya arkivanvändare. Vi ville genom arkivmaterial bland annat sprida känsla av

samhörighet och stärkt identitet, öka kunskapen om det svenska samhällets historia och mång—

fald, bidra med livsglädje och livslust genom minnen, etcetera. Även detta projekt genom—

fördes av den då projektanställda Magdalena Danielsson som fick mycket god kontakt med

flera olika grupper, inte minst inom äldreomsorgen  — kontakter som vi kommer att vårda och

ta till vara även framledes.

Samarbeten och kompetensutveckling

För Arkiv Västmanland är samarbeten och engagemang som för ut information om vikten av

de enskilda arkivens bevarande och användande, och som breddar och berikar våra egna kun—

skaper och kompetenser, en viktig del av verksamheten.

Därför är Arkiv Västmanland medlem, och aktivt engagerad, i flera intresseorganisationer,

föreningar, nätverk och andra sammanslutningar. Vi var under år 2016 medlem i N äringslivs-

arkivens Förening, Folkrörelsernas Arkivförbund, Föreningen Bergslagsarkiv, Föreningen En-

skilda Arkiv i Mellansverige och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening,

samt engagerade i Arkivens Dags riksnätverk, Arkivpedagogiskt forum, med flera nätverk.

Arkivchefen är vice ordförande i Näringslivsarkivens Förening, sekreterare i Näringslivs-

arkivens stödfond, vice ordförande i Föreningen Bergslagsarkiv, ledamot i Riksarkivets sam-

arbetsråd för enskilda arkiv, medlem i Föreningen Sveriges Länsarkivarier, samt medverkar i

en för Folkrörelsernas Arkivförbund och Näringslivsarkivens Förening gemensam utveck-

h'ngsgrupp.

Här ges exempel från 2016 på tillfällen då någon eller några ur Arkiv Västmanlands per-

sonal eller styrelse deltagit i nätverksträffar, kurser och sammankomster.

Deltagare från

Datum Arrangör Sak Ort Arkiv Västmanland

27-28/1 Föreningen Sveriges Träff Örebro Christina Sirtoft Breitholtz

Länsarkivarier

19/2 IDEA  — Arbetsgivarförbundet för Kurs Stockholm Christina Sirtoft Breitholtz

ideella organisationer
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16-17/5  Folkrörelsernas arkivförbuncl och Årsmöten och Stockholm Cristina Thörnell, Göran Sundström och

Näringslivsarkivens förening konferens Christina Sirtoft Breitholtz

31/5 Föreningen Bergslagsarkiv Årsmöte med Kumla Christina Sirtof't Breitholtz, Hjördis Häll, Tina

exkursion Nyqvist, Wanja Almquist, Lena Andersson

31/5 Föreningen Enskilda Arkjvi Årsmöte Kumla Christina Sirtoft Breitholtz

Mellansverige

11/10  Landstinget Västmanland Konferens Västerås Hjördis Häll

20-21/10  Folkrörelsernas arkivförbund och Eskilstuna Iréne Artaeus, Cristina Thornell, Göran

Näringslivsarkivens förening Sundström och Christina Sirtoft Breitholtz

M ed Ie m m a r

Då vi i räknar ihop dem som betalat sin medlemsavgift för  2016  så finner vi att Arkiv Väst-

manlands viktigaste resurs, det vill säga medlemmarna, utgjorts av 287 stycken. Dessa fördelar

sig så att 197 var lokala föreningar (inklusive deponerande privatpersoner), 76 distrikts- och

riksorganisationer, 4 företag och 10 kommuner.

Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna!

Slutord

Visst har det varit ett tufft är fyllt av allt för många arbetsuppgifteri förhållande till personal—

tillgång, men Det har också varit ett är fyllt av framåtsträvande utvecklingsarbete. Med

tillfredsställelse ser vi därför trots allt tillbaka på året som ett år då samarbeten skapades och

fördjupades. Vi ser även tillbaka på året som det år då vi fick dela glädjen över de nya loka-

lerna i Arboga inte bara med vår samarbetspart ArkivCentrum Örebro län utan med tillresta

från hela landet. Och vi ser tillbaka på det gångna året som ytterligare ett i raden där våra

medlemmar och arkivanvändare förgyllt vår vardag genom ovärderliga tillskott till den väst-

manländska historiens källor och genom intressanta och spännande spörsmål.

=!-

För stöd, för glada tillrop och för samarbeten och idéutbyten under året sänder vi vårt varmas-

te tack. Vi vill även i år rikta ett särskilt tack till ArkivCentrum Örebro län för berikande sa m-

arbete. Vi önskar också uttrycka ett innerligt tack och ge en stor eloge till Arboga Arbetsmark-

nadsenhet för värdefulla insatser.

Slutligen sänder vi, som alltid, ett tack till våra bidragsgivare för årets värdefulla ekono—

miska stöd: Statens kulturråd, Landstinget Västmanland, samt länets kommuner.

fiffffffffffffffjffffffffifff
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Årsredovisning 2016

RESULTATRÄKNING

Not 2016 2015
Rörelsens intäkter

Verksamhetsintäkter 1 3  231 940 2  818  654

Rörelsens kostnader

Driftskostnader 2 —1  448 079 -  1  046 008

Personalkostnader 3 —1  781 515 — 1  661 677

-  3  229 594 -  2 707 685

Resultat före finansiella poster och avsättningar 2 346 110 969

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 45 936
Avsättning flyttkostnader Västerås 0 —155 000

Resultat efter finansiella poster och avsättningar 2  346 1  905

Årets resultat 2 345 1 905

BALANSRÄKNING

Not 2 16 2015

THLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anlä nin still ån ar

Inventarier 0 0

Summa anläggningstillgångar 0 O

Omsättningstillgångar
Kortfristi  a fordn'n  ar

Kundfordringar 69 227 165 239

Skattekonto 106  641 20 180

Kortfristi a lacerin ar

Kassa, bank och postgiro 4 1  939 625 1 874 079

Summa omsättningstillgångar 2 115 493 2  059 498

SUMMA  TILLGÅNGAR 2 115  493 2  059 498

Avsättningar

Fonderade medel (projektmedel, samt förutbetalda avgifter och 1  313 539 1 710 442
arvoden)

Fritt eget kagital

Balanserat resultat 210  221 208  316
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Årets resultat 2 346 1 905
Summa  eget kapital 212 567 210 221

Omsättningstillgångar

Kortfristiga skulder

Löneskatt, pensionskostnader 60 528 21 938

Personalens källskatt 37 707 O

Upplupna arbetsgivaravgifter 35 667 0
Upplupna semesterlöner 0 socialaavgifter semesterlöner 99 840

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 350 645 116 897

Summa kortfristiga skulder 584 387 138 835

SUMMA EGET  KAPITAL, SKULDER och 2  115 493 2 059 498

AVSÄTTNINGAR
111 ga Inga

Ställda säkerheter

Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Västmanland mars 2017

7) ]  %% ]  W"W

Iréne Artaeus, ordförande Hans Almgren

åxå—wav ”  Qi!vi];
va Andersson Håkan Ax Peter Klint
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Gö Sundström Cristina Thomell Claes-Bertil Ytterberg
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH  NOTER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Tillämpade principer
följer bokföringsnämndens allmänna råd.

Not 1. Verksamhetsintäkter 2016 2015

Externfinansierade uppdrag 409 786 298 100

Medlemsavgifter 115 991 119 450

Hyllavgifter 342 864 303 160

Statsbidrag inom Kultursamverkansrnodellen 470 000 456 000
Verksamhetsbidrag, länets kommuner

— Västerås 233 387

— Köping 75 000

— Skinnskatteberg 34 338

— Hallstahammar 46 000

— Sala 65 000

— Kungsör 22 951

— Fagersta 39 000

— Surahammar 10 000

— Arboga 40 000

— Norberg 17 000 582 676 540 001

Verksamhetsbidrag, Landstinget Västmanland 540 000 540 000

Arbetsförmedlingen: Lönebidrag 100 618 100 220
Arbetstörmedlingen: Handledarbidrag 60 000 60 000

Projektmedel: Innovativ arkivsamverkan, det 2 390 626 190 376

Projektmedel: Arkivpedagogik KAK 74 617 0
Projektmedel: Arkiakrajterfr'ir livskraft 100 000 0
Projektmedel: Flytt Kolsva 40 000 0

Övriga intäkter 4 762 4 235
3 231 940 2 818 654

Not 2. Driftskostnader

Lokalkostnader — 808 758 -  563 792

Flyttkostnader — 117 237 _ 8 150

Styrelsens omkostnader -  14 247 -  10 644

Kontors— och marknadsförmgskostnader -  54 862 —108 454
IT -  25 348 — 24 679

Bankkostnader — 1 499 -  1 371

Möteskostnader, inklusive årsmöte med verksamhetsberättelse -  12 499 »  14 463

Kurser och konferenser -  11 232 -  12 789

Medlemsavgifter och facklittemtur -  9 301 — 6 539

Arkivens Dag, övriga utställningar och arrangemang -  376 -  90

Örebro—Västmanland Arkiv AB O -  100 000

Projekt: Innovativ arkivsamverkan, det  2 -  390 626 -  190 376
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Projekt:  Arkivpedagogik  KAK

Projekt:  Arkivkmfterfiir livskraft

Övrigt

Not 3. Personal

Antal årsarbetare: 4 (kvinnor 7, män 2)

Löner, ersättningar och sociala kostnader

Arvoden till styrelse och revisorer

Löner till anställda
Reseersättningar

Pensionskostnader till anställda

Upplupna semesterlöner och övriga sociala kostnader

Not 4. Kassa, bank

Handkassa, Hedströmsdalsarkivet

Handkassa, kansliet

Handkassa, Arboga

Innestående bankkonto
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-  125

-  110

— 1 859

-  1 448 079

-  16 200

-  1 081 387

-  29 754

-  240 864

-  413 310

- 1 781 515

1 417

566

99

1937 543

1 939 625

-  326

0

- 4335

-  1 046 008

— 7 200

-  1 091 467

— 22 978

-  133 493

-  406 539

-  1 661 677

348

192

0

1 873 539

1  8'74 079
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Revisionsberättelse
Till  föreningsstämman i Arkiv  Västmanland,
org. nr  878001-9066

Rapport om årsredovisningen

Vi har  utfört  en revision av årsredovisningen för
Arkiv Västmanland för år 2016.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta
en årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och för den interna
kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen
på grundval av vår revision. Vi har utfört revi-
sionen enligt International Standards on Auditing
och god revisionssed  i  Sverige. Dessa standarder
kräver att vi följer yrkesetiska krav sarnt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder
inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat ge-
nom att bedöma riskerna för väsentliga felaktig—
heter  i  årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm-
ning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur föreningen

upprättar årsredovisningen för att ge en rätt-
visande bild i syfte att utforma granskningsåt—

gärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett

uttalande om effektiviteten i föreningens interna
kontroll. En  revision  innefattar också en utvärde—
ring av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentatio-
nen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Verksamhetsberättelse för år 2016

Uttalanden
Enligt Vår uppfattning har årsredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger eni alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den
31 december  2016  och av dess finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen.

Verksamhetsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fast-
ställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra

författningar samt stadgar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi
även reviderat styrelsens förvaltning för Arkiv

Västmanland för år 2016.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltning-
en.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss

om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi
har utfört revisionen enligt god revisionssed  i

Sverige. Som underlag för vårt uttalande om
ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av års—

redovisningen granskat väsentliga beslut, åtgär-
der och förhållanden i föreningen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot har företagit
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försum-
melse som kan föranleda ersätmingsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrel-
sens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Västerås där” mars  2017

'— Rf "F ""
N  f  .' _ . 5 944144]. {:77'1‘7’514 ”lr——

.  r  Mata J
Rågen: Strömma Roland Sundgren
Auktoriserad revisor
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Medlemsförteckning 2016

Kommuner

Arboga kommun

Fagersta  kommun

Hallstahammars kommun

Kungsörs kommun

Köpings kommun

Norbergs kommun

Sala kommun

Skinnskattebergs kommun

Surahammars kommun

Västerås korrumm

Distrikts— och riksorganisationer

ABF Västmanlands distrikt

Adoptionscentrum Västmanland

Argaladei

Brandskyddsföreningen Västmanland

Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanland

Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen

DIS — Bergslagen

Equmeniakyrkan Region Svealand

Fastighetsanställdas förbund, avd 18

Fastighetsägarna MittNord AB

Folkpartiet Liberalerna Västmanland

Frälsningsarméns arkiv

Föreningen Nordens distrikt Västmanland

Försvarsutbildarna Västmanland

GS Avdelning 10 Mälardalen

Gymnastikförbundet Mellansvenska

HSB Mälardalen

Hyresgästföreningen region Aros-Gävle

Koloniträdgårdsförbundet, Region Västmanland

Kommunal Bergslagen avd 4

Ledarna

Livsmedelsarbetareförbundet Region Mitt

LO-distriktet i Mellansverige

LRF Mälardalen

Länsförbundet FUB Västmanland

Mellansvenska Folkets Hus och park—regionen

Miljöpartiet de Gröna iVästrnanland

Moderata samlingspartiet i Västmanlands län

Moderata Ungdomsförbundet i Västmanland

MTM-föreningen i Norden

Mälardalens distrikt av Syndikalisterna

Mälarens Båtförbund

NBV ÖrebroMälardalen

PRO Västmanland

Psoriasisförbundet Västmanland

Reumatikerdistriktet Västmanland

Verksamhetsberättelse för år  2016

Rotary Distrikt 2340

Röda korset Region Mitt

SEKO Mellansverige

SEKO POST Västmanland

Sensus Studieförbund, Region Mellansverige

SISU ldrottsutbildarna Västmanland

S—kvinnor Västmanland

Socialdemokraterna i Västmanland

SRF Västmanland

SSU Västmanland

ST inom Posten Sektion Meddelande AB

Studieförbundet Vuxenskolan

Svenska Lagotto Romagnoloklubben

Sveriges Pensionärsförbund Västmanlandsdistriktet

Synskadades vänner i Västmanland

Ung Företagsamhet i Västmanland

Unga Örnar Västmanland

Unionen Mälardalen

Vision

Vänsterpartiet Västmanland

Västerås stift

Västmanlands & Närkes ]ämhandlarefören ing

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands distrikt av Centerpartiets

Ungdomsförbtmd

Västmanlands distrikt av IOGT-NTO

Västmanlands Fotbollsförbund

Västmanlands Idrottsförbund

Västmanlands Intresseförening för psykotiskt sjuka, VIP

Västmanlands läns Barnmorskeförening

Västmanlands Läns Bläbandsdistrikt

Västmanlands läns hemslöjdsförbund

Västmanlands Läns Hushållningssällskap

Västmanlands Läns Husmodersförbund

Västmanlands Läns Nykterhetsförbund

Västmanlands Länsbildningsförbund

Västmanlands Läns Pistolskyttekrets

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Skidförbund

Västmanlands Sky ttesportförbund  -  Gevärssektionen

Västmanlands Spelmansförbund

Lokala föreningar, deponerande privatpersoner

ABF Västerås

ABF Västra Västmanland, med ABF Kolbäcksdalens

folkrörelsearkiv

Almö-Lindö Samfällighetsförening

Ansgarsförsamljngen

Arboga Fågelklubb
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Bertil Larsson

Bo Svedberg

Bostadsrättsföreningen Lindhageni  Västerås

Bowlingklubben Stjärnan

Brödralogen nr 71 S:t Olof I.0.0.F.

Byggnads Mälardalen

Byggnadsföreningen Annedal

Båtklubben Wega

Carlsbrödraförbundet

Centerns kommunkrets,  Västerås

Centrumkyrkan i  Västerås

Civilförsvarsförbundet  Västerås

Den öppna dörren Västerås

DHR Västeråsavdelningen

Djurskyddet Västerås, Huskatten

Ekbacken-Enhagen bredband samfällighetsförening

Europaklubben Västerås

FagerstaIVästanfors HembygdsA och Fornminnes-

förening

Finlandssvenska föreningen i Västerås

Finska föreningen Ka tajaiset

Flygförvaltningens Verkstadsskolas Kamratförening,

FFVK

Folkpartiet Liberalerna i Köping

Fotoklubben AROS

Framtid för Virsbo med Virsbo historiska arkiv

Frälsningsarmén Västerås

Fullerö Samfällighetsförening

Föreningen De Gamlas Vänner

Föreningen Kvinnohuset

Föreningen Långfärdsskridsko i Västerås

Föreningen Norbergs Folkminnesarkiv

Föreningen Norden lokalavdelning, Västerås

Föreningen Ångkraftverkets Vänner

Företagarna i Västerås

Handelsanställdas förbund avd 18

Harkie-Kärrbo Samfällighetsförening

Heds IF

Helen Gustafsson

Hembygdsföreningen Arboga minne

Hembygdsförenmgen Barkarö Sockengille

Hembygdsföreningen Karmansbo Bruksmiljö

Himmeta Missionsförsamling

Hotell och Restaurangfacket avd 30 Mälardalen

HRF Hörselskadades föreningi Västerås

HSB Bostadsrättsförening Soldaten i Västerås

HSB Bostadsrättsföreningen Kungsängsliljani Västerås

HSB:s Bostadsrättsföreningen Kata i Västeras

Hökåsens socialdemokratiska förening

IF Metall Mälardalen

IFK Västerås

Verksamhetsberättelse för år  2016

lndustrihistoriska föreningen i Västerås

Irsta Bygdegårdsförening

Kamratföreningen Flottans Män

Kennelklubben KAK

KFUK—KFUM Västerås

Kolbäcks hembygdsförening

Kolsva Finska Förening

Kolsva-Ortens Hembygdsförening

Korskyrkan Baptistförsamlingen Filadelfia

Kretsen Gamla VIKrare

Kungsörs Hembygdsförening

Köpings Husmodersförening

Köping-Scheele Rotaryklubb

Köpingsortens Biodlarefören ing

Logen Arosia FGDO

Lokalföreningen 620 Protest av IOGT-NTO

Lokalföreningen 901 Hoppets Stjärna av IOGT-NTO

Lärarförbundet

Medåkers Hembygdsförening

Moderat Ungdom i Västerås

Moderata samlingspartiet i Surahammar

Moderata samlingspartiet i Västerås

Mungasjöns Samfällighetsförening

Musikföreningen Lyran i Köping

Mälardalens Kvinnolobby ideell förening

Mälardalskretsen av Svenska Kemistsamfundet

Neuroförbundet Västerås

Norbergs Hembygdsförening

Nätverket för produktionsutveckling, NPU

ODD Fellow, Logen n:o 57 Carl Wilhelm Scheele

Pingstförsamlingen i Västerås

PRO Dingtuna

PRO Kultur Västerås

PRO Pyramiden

PRO Råby

PRO Rönnby

PRO Skiljebo

PRO Viksäng

PRO Samorganisation i Västerås

Reumatikerföreningen i KAK

Reumatikerföreningen Västerås

Riksbyggens Intresseförening i Västerås

Romfartuna Hembygdsförening

Rädda Barnens Lokalförening i Västerås

Röda Korset Köping

Röda Korset Västerås

S-kvinnor Västerås

S:t Lukas Västerås

Samfundet Toftenorden, med Ottanderska samlingen

Samfällighetsföreningen Bifrosten

Samfällighetsföreningen Fågelhunden
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Samfällighetsföreningen Tallkotten

Segelsällskapet Aros

Skogskarlamas klubb i Västmanland

SKPF avd 9  Västerås

Skultuna Centerkvinnor

Skultuna idrottssällskap

Skultuna Rotaryklubb

Skultuna Scoutkår

Släkt- och Bygdeforskarföreningen ENGELBREKT,

Norberg

SMK Västerås Karting

Smålands Gille i Västerås

Socialdemokrater för tro och solidariteti Västerås

SPF Seniorema Aros

SPF Seniorerna Hamre Västerås

SRF Västerås-Kolbäcksdalen

STF Västerås

Stiftelsen Brödet och Fiskarna

Stiftelsen Kohlswa Kulturbyggnader

Surahammars Hembygdsförening

Svedvi-Berg Hembygdsförening

Svenska Fallskärmsklubben AROS

Svenska kyrkan Hallstahammar Kolbäcks församling

Svenska kyrkan Sura-Ramnäs församling

Svenska kyrkan Västanfors-Västervåla församling

Svenska Målareförbundet avd 6

Svenska Transportarbetareförbundet avd 19

Sveriges Pensionärers Riksförbund SFRF, avd 73

Västerås

Sveriges Skolledarförbund Västerås lokalavdelning

Svets tekniska föreningens Västeråsavdelning

Syskonen La geson

Sällskapet Arosbröderna & Arosbrödernas Seniorklubb

Sällskapet i Västerås

Sällskapet Släktforskame Fagersta

Tekniska föreningen Västerås, med Elektriska klubben

Tomtägareföreningen Västra förstaden

Tortuna Hembygdsförening

Unionen Klubben på ABB Västerås

VA-gillet

Vandrarringen

Vasa Orden av Amerika Logen Engelbrekt nr 619

Vega-Tunby-Iggeby Villaförening

Westerås Arbetareförening

Westerås Segelsällskap

VHS — Västerås Handikapporganisationers

Samarbetsorgan

Villaägareföreningen Jakobsberg

Visans Vänner 1 Västerås

Vision avd 065

Vä nsterpartiet Västerås

Värmlandsgillet i Västerås

Verksamhetsberättelse för år  2016

Västerås Arbetarinstitut

Västerås Badelunda Trädgårdsförening

Västerås Cykelklubb

Västerås Folkdansgille

Västerås Golfklubb

Västerås Gymnastikförening

Västerås Handel

Västerås Humanistiska Förbund

Västerås ldrottsallians

Västerås ingermanländ ska förening

Västerås Kammarmusikförening

Västerås Kanotförening

Västerås Konstmusei vänner

Västerås Kvartettsångare

Västerås Lokala Samorganisation av Syndikalisterna

Västerå s Manskör

Västerås Motorsällskap

Västerås Musiksällskap

Västerås Radioklubb

Västerås Rotaryklubb

Västerås Rudbeckius Rota ryklubb

Västerås Ryttarsällskap

Västerås Sekretera rförening

Västerås SK Fotbollsklubb

Västerås Släktforska rklubb

Västerås Slöjd; och Hantverksförening

Västerås Socialdemokratiska Arbetarekommun

Västerås Soroptimistklubb

Västerås Spelmansgille

Västerås Sportklubb

Västerås St llian Inner Wheel Club

Västerås Tennisveteraner

Västerås Västra Rotaryklubb

Västerås västra socialdemokratiska förening

Västerås Y’s  Men’s  Club

Västerås Zontaklubb

Västerås Östra-Målare Rotaryklubb

Västeråsflickornas förbund

Västgöta gille

Västmanlands Idrottshistoriska Sällskap

Västra Aros Lottakår

Västra Mälardalens Släktforskare

Åkerbo Häradsallmänning

Företag

MälarEnergi Vattenkraft AB

Svanå Bruk & Säteri AB, med Svanå Bruksarkiv

Uponor Wirsbo AB

Västmanlands Kooperativa Utvecklingscentrum

(Coompanion)
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Verksamhetsplan 2017  — 2018

Arkiv Västmanland strävar efter att arkiv från hela den västmanländska enskilda sektorn skall

finnas representerade och lättillgängliga i arkiven, för forskning nu och i framtiden. För att

uppnå detta krävs bra lokaler och en bred verksamhet med fokus på det utåtriktade arbetet

och med stora inslag av information och rådgivning.

*  Lokaler/förvaring

+  Färdigställa hyllkatalogen över depåer i Västerås och Arboga.

+  Genomföra utrymmesskapande gallring och komprimering.

*  Medlemskontakter

+  Uppmuntra till medlemskap i Arkiv Västmanland, i syfte att rädda, iordningställa

och öka användningen av arkiv.

Arbeta för fördjupat samarbete med arkivförvarande medlemmar.

Uppmuntra till deltagande i utåtriktade arrangemang som Arkivens Dag.

+++

Bjuda in till kompetensutvecklande och inspirerande aktiviteter.

*  Utåtriktad verksamhet

Bedriva professionell forskarservice.

Medverka till att även arkiv som förvaras av våra medlemmar hålls tillgängliga.

Ta emot studiebesök.

Erbjuda och utveckla verksamheten riktad mot barn och ungdomar i länets skolor

med fokus på frågor om källkritik, samhällskunskap, jämställdhet och demokrati.

Bedriva rådgivnings- och informationsverksamhet.

Fortsätta arbetet med att marknadsföra Arkiv Västmanland som resurs och

samarbetspartner inom och utom länet.

+  Fortsätta arbetet med att sprida information om, och väcka intresse för, de väst—

manländska arkiven via Internet.

++++++

*  Övrigt

+  Vidareutveckla Örebro-Västmanlands Arkiv AB tillsammans med ArkivCentrum

Örebro län.

+  Fortsätta med, och utveckla, övrigt samarbete över länsgränserna.

+  Genomföra externfinansierade uppdrag som syftar till att vårda, bevara och tillgäng-

liggöra arkiv från såväl upphörda som aktiva arkivbildare.

+  Fortsätta stödja lokala intressenter i deras strävan att finna lämpliga lösningar för

bevarande och tillgängliggörande av de enskilda arkiven.

+  Verka för ökad förståelse för de enskilda arkivens värde som kulturarv —genom eget

utåtriktat arbete och i samarbete med andra arkivorganisationer och nätverk.

+  Fortsätta att verka för en breddad samverkan med näringslivet.

)(-

Verksamhetsplanerna uppföljs kontinuerligt i den löpande verksamheten, samt vid styrelsens

och arbetsutskottets sammanträden.
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Budget  för år  2016  och  prelim/bar  dito för år  2078

Intäkter

Statliga medel till regional enskild arkivverksamhet

Landstinget Västmanland

Kommunala bidrag

Medlemsavgifter

Hyllavgifter

Externfinansierade uppdrag

Fonderade medel: Flytt- och gallringsprojekt

Fonderade medel: Etablering Arboga

Övriga fonderade medel

Arbetsförmedlingen

Övriga intäkter

Summa intäkter

Kostnader

Personalkostnader

Styrelsens kostnader

Köpta tjänster

Lokalkostnader

Flytt— och gallringsprojekt, utom löner

Kontors- och marknadsföringskosmader

Telefon- och IT—kostnader

Bank- och försäkringskostnader

Medlemsavgifter och facklitteratur

Kurser och konferenser

Möteskostnader, även årsmöte inkl. verksamhetsberättelse

Resor i tjänsten

Arkivens dag, övriga utställningar och arrangemang

Örebro—Västmanland Arkiv AB

Övriga kostnader

Summa kostnader
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2017

477 000 kr

540 000 kr

582 000 kr

120 000 kr

320 000 kr

300 000 kr

324 000 kr

264 000 kr

30 000 kr

170 000 kr

5  000 kr

3  132 000 kr

1 911 000 kr

32 000 kr

15 000 kr

812 000 kr

20 000 kr

66 000 kr

44 000 kr

8 000 kr

16 000 kr

30 000 kr

20 000 kr

50 000 kr

3  000 kr

100 000 kr

5  000 kr

3  132 000 kr

Verksamhetsberättelse för år  2016

2018

600 000 kr

800 000 kr

800 000 kr

125 000 kr

370 000 kr

270 000 kr

30 000 kr

170 000 kr

5 000 kr

3  170 000 kr

1 995 000 kr

32 000 kr

15 000 kr

850 000 kr

50 000 kr

45 000 kr

9  000 kr

16 000 kr

27 000 kr

20 000 kr

50 000 kr

6000 kr

50 000 kr

5  000 kr

3  170 000 kr



FIer  glimtarfrån  invigningen  av  Arkivcentrum Arboga  den 29  september 2016
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Box  l58, 72I 05 Västerås Telefon:02I-I8 68 80
www.arkiwastmanland.se info@arkivvastmanlandse

 


