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Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret  2019.

Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation och länets sammanhål-

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 systerorganisationen 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.

De stora utgiftsposterna är personal- och lokalkostnader, vilket framgår av

årsberättelsen för  2017  och budget för 2018 (se "Verksamhetsberättelse 2017").

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 personalkostnader

tillgängliggörandet, i alla 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 rådgivningsfrågor, 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.



Ansökan 0m För att fördelningen av verksamhetsstöd från länets kommuner skall vara

v:.råsärghm' rättvisande utifrån befolkningsstorlek är vår utgångspunkt SCBs befolknings—
S  0

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 verksamhetsstöd för

år 2019 67 000 kronor.

Västmanland den 12 oktober 2018

%%»b
Yvonne Bergman

Tf arkivchef

”Föreningsappgifter  "

Organisationens namn: Arkiv Västmanland

Organisationsnummer: 878001-9066

Bankgironummer: 5423-7524

Kontaktperson: Yvonne Bergman, tf arkivchef

E—post till kontaktperson: vvmmebergmanwarkivccntrumse

Telefon till kontaktperson: 073-043 08 52

Uppgifter om medlemsantal, budget, verksamhetsplaner med mera återfinns i insänd

verksamhetsberättelse för år 2017. Eventuella övriga önskade uppgifter om verksamheten

kan fås genom kontakt med arkivchefen.
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Fotograferingen av kartor ar Svanå bruksarkiv har genomförts av Hans  E  Larsson. Exempel syns på framsidan av denna

verksamhetsberättelse: Svanå bruk F2:83, ritat av Erich Biuur  1735

Fotografiet på sidan 6är hämtat ur arkivet från Västerås lokalavdelning av Syndikalistiska Ungdomsförbundet, daterat

1931, fotograf okänd.

Fotografiet på sidan 7a'r hämtat ur Hedströmsdalsarkivets bildsamling, adaterat, fotograf okänd..

Fotografierna på sidorna  3  och  9  är tagna av Christina Sirtoft Breitholtz, som även ansvarar för verksamhetsberättelsens

språkliga utformning och disposition.
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Arsmötet valde även en valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallan-

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

valberedningen bästa möjliga insikt i styrelsearbetet.

Förtroendevalda efter årsmötet 2017

Styrelseledamöter, ordinarie

Verksamhetsberättelse för år 20 l  7

Mandatperiod

Iréne Artaeus

Hans Almgren

Eva Kristina Andersson

Håkan Ax

Sture Eriksson

Hans—Olof Lund

Ingemar Pettersson

Seppo Remes

Göran Sundström

Cristina Thornell

Claes—Bertil Ytterberg

Auktoriserad revisor

Roger Strömma, Grant Thornton

(årsmöte till årsmöte)

Västerås ordförande år  2017 — 2018

Arboga år 2016  — 2018

Kungsör år  2016 —2018

Västerås år  2017  — 2019

Västerås år  2017 — 2019

Arboga Vice ordförande är  2017 —2019

Möklinta år  2016 —2018

Hallstahammar år  2016  — 2018

Västerås ingår i arbetsutskottet år  2016  — 2018

Västerås ingår i arbetsutskottet år  2017  — 2019

Västerås år  2017 —2019

år  2017  — 2018

Lekmannarevisor, ordinarie

Roland Sundgren Västerås är  2016  — 2018

Lekmannarevisorer, suppleanter

Per—Inge Ahlbäck

Valberedning

Sören Bååth

Per Johansson

Seppo Remes

Västerås år  2017 — 2018

Västerås år  2017  — 2018

Västerås är  2017  _  2018

Hallstahammar Sammankallande år  2017 — 2018

Möten och sammanträden

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

lemmar, styrelse och styrelsens arbetsutskott.

Årsmöte

Årsmötet  2017  hölls i Arkivcentrum Arboga den 19 april. Dagens program inleddes med två

minikurser efter varandra om arkiv och arkivering. Den första med speciellt fokus på arkive—

ringsmöjligheter för arbogaföreningar, till vilka särskild inbjudan sänts ut. Klockan 17 tog

Sidan  2
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professor emerita Birgitta Almgren vid med ett

uppskattat föredrag öppet för allmänheten. Det

blev fullsatt i föreläsningsrummet när hon pra-

tade under rubriken "Dokumenten berättar:

bevakade av Säpo och beskyddade av Stasi  —

kärlek, passion och politik i skuggan av kalla

kriget".

Mats Öhgren, Arbogas kommunfullmäkti—

geordförande, utsågs till årsmötesordförande

och lotsade medlemsombuden genom dagord—

 

ningen som bland annat innehöll den viktiga

frågan om stadgeändring. Styrelsens stadge—  ändringsförslag vann årsmötets gillande. De re—

viderade stadgarna återfinns sist i denna verksamhetsberättelse.

Styrelsesammanträden

Arkiv Västmanlands styrelse har under verksamhetsåret  2017  hållit fem (5) protokollförda

sammanträden, två i Arboga ”och tre i Västerås.

Styrelsen arbetade under det gångna årets första sammanträde bland annat med att förbere-

da stadgeändringsförslaget.  I  övrigt har verksamhetsårets diskussioner till stor del handlat om

den besvärliga personalsituationen, men även pågående projekt och kontinuerlig omvärlds—

bevakning har funnits på agendan. Det senare har bland annat inneburit analyser om läget

inför den nya dataskyddsförordningen, diskussioner kring den ur arkivsynpunkt märkliga

förstudien avseende ett Rörelsernas museum i Malmö, e-arkivering för enskilda arkiv och den

kommande statliga arkivutredningen.

Arbetsutskottets sammanträden

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

under år 2017. Huvudsakligen har dagordningarna bestått av ärenden att bereda inför

kommande styrelsesammanträden, med fokus på personalfrågor.

Personal

Arkiv Västmanlands personal bestod under  2017  av följande personer:

Sidan 3
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Namn/

t'änst örin  s  rad

Christina Sirtoft Breitholtz

115  %

Frida Nordin Kamph
87,5% (under året i tjänst ca  40%)

Magdalena Danielsson
100 % (till och med juli)

Tina Nyqvist
50  %  (visstidsanställd med lönebidrag och arbets—

platsanpassning)

Verksamhetsberättelse för år 20  I 7

Funktion/
huvudsakli aansvarsområden under året

Arkivchef/arkivarie
Övergripande verksamhets— och personalansvar,

verksamhetsutveckling, uppdragsverksamhet

Arkivarie

Gallringsärenden

Arkivpedagog
Arkivpedagogisk verksamhet, medlemskontakter,

leveransmottagning, sökregister, administration

Arkivassistent "
Digitaliseringsprojekt — skanning av analoga

arkivförteckningar för ökad sökbarhet och därmed

bättre forskarservice

Hjördis Häll Ekonom
ca 12% Bokföring och bankkontakter

Wanja Almquist Arkivassistent
timanställd, ca 6  % Forskarfrågor, Hedströmsdalsarkivet

Hans E Larsson Fotograf
uppdragsanställd Kartprojekt

Arkiv Västmanlands totala personalstyrka utgjordes under året av knappt tre (3) årsarbeta—

re, Vilket förstås är utomordentligt besvärande för en verksamhet som egentligen kräver minst

det dubbla för att klara basverksamheten. Men, som alltid, har vi försökt minimera de besvär

som denna underbemanning kan orsaka när medlemmar, forskare och andra efterfrågar våra

tjänster.

Dessvärre tar även nyrekrytering tid i anspråk, Vilket delvis är orsaken till att någon sådan

inte skett under året då service till medlemmar och forskare som alltid har prioriterats. Delvis

beror det förstås även på en osäker ekonomisk situation där stödet från det allmänna inte kan

tas för givet. Förhoppningen är ändå att personalen förstärks under  2018, Vilket framgår av

budgeten och verksamhetsplanen.

Lokaler

Idag har Arkiv Västmanland sina huvudsakliga lokaler fördelade på två platser, Västerås och

Arboga. Utöver det hyr vi även del i depå i Fagersta.

I Västerås återfinns Arkiv Västmanlands huvudkontor på Engelbrektsgatan 3, samma

ingång som Västerås stadsbiblioteks fackavdelning. Forskare, deponenter och övriga besökare

tas emot i de publika lokaler vi delar med biblioteket. I fastigheten finns även en depå som

rymmer en dryg hyllkilometer arkivalier.

l Arkivcentrum Arboga på Köpingsvägen 12 finns depåer godkända enligt Riksarkivets

föreskrifter om klimat och säkerhet och med en kapacitet på cirka sju hyllkilometer. Utöver

Sidan 4
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det finns där även kontor, tillgänglighetsanpassade möteslokaler, forskarsal, eget kök för

besökare och stora arbetsytor. Arkivcentrum Arboga delar vi med våra kollegor på andra

sidan länsgränsen, ArkivCentrum Örebro län. Detta samarbete sker genom det gemensamma

bolaget Örebro-Västmanland Arkiv AB —ÖVAAB (läs mer nedan) i syfte att effektivisera och

hålla ned kostnaderna.

Ekonomi 20  I  7

Den ekonomiska redovisningen för  2017  återfinns på sidorna 12-15. Iförhållande till budget

stämmer i stort sett de flesta poster. Dock värt att notera är att personalkostnaden blev något

mindre, men om samtliga anställda varit i full tjänst hela året hade resultatet uppvisat ett

minus. Detta visar på Vikten av ökat stöd från det allmänna, så att arkiv Västmanland kan ha

adekvat bemanning för att kunna möta allmänhetens ökande efterfrågan på professionella

arkivtjänster.

Verksamheten 20  l  7

Liksom tidigare år sätter den pressade personalsituationen understundom käppar i hjulen för

styrelsens och personalens önskan att vår verksamhet skall vara tillgänglig i hela länet för

hjälp och stöd till forskare, deponenter, skolklasser och andra besöksgrupper, och för alla som

ställer sina frågor Via telefon och e—post. Det dåliga samvetet mildras dock något när vi blickar

tillbaka på året som gått och ändå ser att mycket har åstadkommits.

Medléms- och forskarservice

Under året senare halva var tjänsten som omfattar medlemsansvar vakant. Trots detta har

många poster i medlemsregistret kunnat uppdateras och medlemmarnas ökade intresse för de

egna arkiven har kunnat tas om hand på ett, som Vi tror, positivt sätt. Vi'välkomnar-fortsatt

detta intresse från medlemmarna, som genom sina depositioner och sina köp av arkivtjänster

ser till att de viktiga primärkällorna till det västmanländska närings— och föreningslivets histo—

ria bevaras och ställs till forskarnas förfogande.

Då fortsatt arbete med uppackning efter flytt, kompaktering och registrering tagit mycket

tid och personalstyrkan varit försvinnande liten, har vi under året inte kunnat ha några

"träffas—säkrast—tider" i Västerås eller fasta öppettider i Arboga. Trots detta plockade vi fram

ett  1  OOO—tal arkivvolymer till besökare i Västerås, Arboga, Svanå och Fagersta. Därtill kommer

cirka 25 000(!) volymer som under året hanterats för flytt och registrering. Totalt ansvarar

Sidan  5  .
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Arkiv Västmanland för att Vårda och tillgängliggöra cirka  5  000 hyllmeter arkivmaterial i olika

depåer, varav drygt  3  600 i Våra egna dito.

Utställningar, arrangemang med mera

Arkiv Västmanland sprider kunskap och intresse om och för arkiv, källkritik, historia, med

mera genom att ordna kurser, erbjuda studiebesök, arrangera föreläsningar och Visa

utställningar. Under  2017  deltog cirka 600 personer i studiebesök, föredrag och arkivlektioner

som Arkiv Västmanland anordnade i länet. Här följer några exempel från det gångna året.

Webbplats och Facebook

Som vi kunde konstatera i förra verksamhetsberättelsen så föll räkneverket för Arkiv

Västmanlands webbplats, www.arkivvastmanland.se, bort i samband med att det nya mer an—

vändarvänliga innehållet lades ut hösten 2016. Detta problem höll i sig första kvartalet 2017,

varför några korrekta siffror om besökare och sidvisningar inte kan redovisas. Webbplatsen

har uppdaterats under året, om än inte så ofta som vore önskvärt.

Oftare uppdaterad är Arkiv Västmanlands Facebooksida. Statistiken visar som alltid ett

varierande antal visningar per inlägg, från några hundra till många tusen. I år har inlägg från

olika konferenser Visat sig ovanligt populära. En av de absolut mest visade bilderna i år var
ny- 1,;

docken badbild från

Västerås lokalavdel-

ning av Syndikalis— ==,

tiska Ungdomsför—

bundet 1931, som vi

publicerade den 30

 

augusti. Ett annat %

populärt inlägg var

det som Visade att

ett annat pojkgäng,

    
Hallstahammars

    
 

Fotbollsveteraner, _  uta VII-193211 : ,

 

hade en av sina åter-

kommande "arbetsdagar" i Arkivcentrum Arboga.

Sidan 6

  

 

l



  
.  ATKIV Verksamhetsberättelse för år 20  I 7

Västmanland

Och vilken adventskalenderbild var det som vann  mest  uppmärksamhet  2017?  ]o, det var

överraskande nog en slaktbild från Riddarhyttan, "Grisslakt i Kärrgeten".
._.________ _, _ '

 

   
ige—urin "  ' ' r}:  - Ever "

 

då..,  w  ___,  ' .nu ,.

Värt att notera är att vi även för Arkivcentrum Arboga har en Facebooksida, där vi emellan-

åt lägger ut nyheter om vad som händer i huset på Köpingsvägen 12.

Arkivens Dag

Arkiv Västmanland är regional samordnare för Arkivens Dag, alltid andra lördagen i novem—

ber, och förser dem som vill arrangera något med arkivanknytning i anslutning till Arkivens

Dag i länet med marknadsföringsmaterial. Arrangörerna får också sitt program publicerat på

Arkiv Västmanlands webbplats och på den nationella Arkivens Dag—webbplatsen. Arkivens

Dag har alltid ett nationellt tema, som arrangörerna kan välja att följa i mer eller mindre hög

grad. Temat för  2017  var "Synd och skam", vilket många fann svårt att följa. .- A- ,

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

varderå' i Fagersta, Sala och Köping. Arkiv Västmanland var med och arrangerade två av

dessa. I samarbete med Västerås stadsbiblioteks Västmanlandssamling och kören Aros Ladies

hade vi det egna temat "All sång i arkiven" och höll allsång i hörsalen med texter ur arkiven.

l Fagersta skapades i samarbete med kommunarkivet en utställning, "Synd och skam, att

det kunde ta så'n tid!”, som visade den långa vägen från det att Fagersta bruk donerade en

större summa pengar till en ungdomsgård tills det att den invigdes drygt 20 år senare.

Utställningen hängdes även detta år i ett av Fagersta biblioteks fönstret.

Sidan 7  
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Uppdrag

Även under 2017 hade vi ägarnas uppdrag att vårda och tillgängliggöra Svanå bruksarkiv och

Fagersta förenings— och bruksarkiv. Dessa uppdrag går helt  i  linje med Arkiv Västmanlands

stadgars syftesparagraf, och vi sätter stort Värde på uppdragsgivarnas Vilja att hålla arkiven

öppna för allmänheten.

Ägaren till Svanå bruksarkiv har genom sitt bolag Svanå gård och säteri AB under året

arbetat med att utveckla verksamheten i Svanå och göra området attraktivt för besökare och

boende.  I  det arbetet har arkivet involverats på ett föredömligt sätt. Exempelvis genomfördes

under tre sommarsöndagar ett lyckat samarbete där ägarens personal höll öppet i herrgården

och parken med kaféverksamhet, visningar och konstutställning, medan Arkiv Västmanland

höll öppet i bruksarkivet och berättade om det som finns däri. Dagarna var synnerligen Väl—

besökta och understundom var trängseln stor. Besökarna uttryckte stor uppskattning över

arrangemanget och flera har återkommit med arkivfrågor.

Under året har arkivchefen fungerat som projektledare för utvecklingsprojektet ”Innovativ

arkivsamverkan, del 2", samt utfört några mindre uppdrag för Örebro—Västmanland Arkiv

ABs räkning.

Ett annat exempel på uppdrag under året är ordnande, nedpackning och transport av arkiv—

materialet från det som fram till halvårsskiftet hette Västmanlands kommuner och landsting.

Arkivalierna bevaras nu i Arkivcentrum Arboga, där de senare även skall Vidarebearbetas ge—

nom förteckningsarbete.

Projekt

Utvecklingsprojektet "Innovativ arkivsamverkan, del 2" har fortsatt tagit en hel del tid i

anspråk under verksamhetsåret 2017. Så har även fortsättningen på de stora flyttprojekten.

Innovativ arkivsamverkan, del  2

Utvecklingsprojektet ”Innovativ arkivsamverkan, del 2" drivs gemensamt av Arkiv Västman—

land och ArkivCentrum Örebro län. Projektet gick under  2017  in i det sista av de tre år det

omfattar. Projektet finansieras till stor del genom ekonomiskt stöd från Statens kulturråd.

Projektet beviljades utökad tid för slutförandet av år tre, eftersom det försenats på grund av

sjukdom, och kommer att slutföras första kvartalet 2018.

Under året har vi fortsatt med samarbetsutvecklingen och bland annat hållit kompetensut-

vecklingsdagar för personalen och tillsammans gjorde personalgrupperna och styrelserna en

studieresa till Arkivcentrum i Karlstad. Inom projektet har vi även medverkat i nationella
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samarbeten, och initierat nya. Som en del i att förmedla erfarenheter från projektet medverkar

arkivchefen i ett kapitel om arkivens bevarande i en kommande lärobok om arkivhantering,

Vilken producerats av Folkrörelsernas Arkivförbund och ges ut av Studentlitteratur under

Våren  2018.

Flyttprojekt

De senaste åren har präglats av den gigantiska ansträngning det innebär att flytta flera

hyllkilometer arkivhandlingar. Arbetet är tungt

 

och kräver stor noggrannhet  ~  och det tar tid! Un—

der  2017  har uppackning av material fortgått och

likaså registrering av arkivvolymer i vår nya hyll—

’M- katalog. Med begränsad personalstyrka tar det

 

förstås extra lång tid, men vi ser det som Viktigast

" att allt blir rätt och riktigt.

N'! En som verkligen legat i för att få uppack—

ningen av materialet från Hedströmsdalsarkivet

att fungera bra är arkivassistent Wanja Almquist.

På bilden framgår att det emellanåt har varit hög

&; [_ , ljudvolym när plåthyllorna justeras för bästa möj—

liga placering av otympliga bruksböcker.

Kartfotografering

I  början av januari  2017  beviljades Arkiv Västmanland medel från Stiftelsen Näringslivs—

arkivens stödfond för att kunna fotografera av den fantastiska kartskatt som finns i Svanå

bruksarkiv. För detta har vi förstås inhämtat arkivägarens tillåtelse. Syftet med projektet är att

kunna tillgängliggöra de cirka 300 kartorna utan att skada originalen. Dessa är av varierande

storlek! och de allra största är mycket svåra att visa på ett bra sätt. Nu kommer Arkiv

Västmanland att ha tillgång till digitala kopior att visa för besökarna.

Arbetet med att fotografera dessa stora kartor har varit tidskrävande. Hans Larsson, som

varit projektanställd för detta, har fotograferat kartorna i flera exponeringar och sedan

tillbringat många timmar för att foga samman filerna till en. Ett arbete som redan rönt mycken

uppskattning och kommit till god användning.
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Samarbeten  och kompetensutveckling

Samverkan är en Viktig och naturlig ingrediens för att bedriva arkivverksamhet enligt Arkiv

Västmanlands sätt att arbeta. Samverkan kan exempelvis ske genom tillfälliga och fasta

samarbeten likväl som genom uppdrag och engagemang. Genom samverkan delar vi

erfarenheter, verkar för att öka kunskapen om de enskilda arkiven, finner smarta lösningar

och rustar oss inför framtida utmaningar.

Samverkan genom nätverk och föreningar

Arkiv Västmanland är medlem och engagerad i ett flertal olika intresseorganisationer, före—

ningar, nätverk och andra sammanslutningar för arkivverksamma. Under år  2017  innehades

medlemskap i Näringslivsarkivens Förening, Folkrörelsernas Arkivförbund, Föreningen

Bergslagsarkiv, Föreningen Enskilda Arkiv i Mellansverige och Västmanlands Hembygdsför—

bund och Fornminnesförening, samt engagemang i Arkivens Dags riksnätverk, Arkivpeda-

gogiskt forum, med flera nätverk.

Arkivchefen är ordförande i N äringslivsarkivens Förening, sekreterare i Stiftelsen Närings—

livsarkivens stödfond, vice ordförande i Föreningen Bergslagsarkiv, ledamot i Riksarkivets

samarbetsråd för enskilda arkiv, ingår i Svenska Arkiv 1 Samverkan för Synlighet —- SASS  och

som medlem i Föreningen Sveriges Länsarkivarier. Hon var under året även ordförande i

Föreningen Svensk Arkivtidskrift.

Här ges exempel på tillfällen under  2017  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

1-2/3  Föreningen Sveriges Årsmöte och Uddevalla Christina Sirtoft Breitholtz

Länsarkivarier konferens

16-18/5  Arkivveckan  2017 Konferens Visby Christina Sirtoft Breitholtz, Frida Nordin

Kamph och Magdalena Danielsson

13—14/9  Föreningen Sveriges Konferens Stockholm Christina Sirtoft Breitholtz

Länsarkivarier

15—1 6/11  Folkrörelsernas arkivförbund och Konferens Växjö Cristina Thornell och Christina Sirtoft

Näringslivsarkivens förening Breitholtz

Örebro-Västmanland Arkiv AB

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

rum Örebro län, bildades i december  2014.  Syftet var att skapa ett stabilt samarbete mellan

ägarna, inte minst i Arkivcentrum Arboga, och skapa nya intäktsmöjligheter. Under  2017  har

bolagets ekonomi varit stabil och inte heller detta år behövde budgeterade aktieägartillskott

tas i anspråk.
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Medlemmar

Då Vi i räknar ihop dem som betalat sin medlemsavgift för  2017  så finner vi att Arkiv Väst—

manlands Viktigaste resurs, det vill säga medlemmarna, utgjorts av 290 stycken. Dessa fördelar

sig så att 200 var lokala föreningar (inklusive deponerande privatpersoner), 76 distrikts— och

riksorganisationer, 4 företag och 10 kommuner.

Vi hälsar alla nya medlemmar varmt Välkomna!

S I uto rd

Ännu ett kämpigt, men samtidigt glädjefullt och givande, år har förflutit. Understundom har

det kämpats i stark motvind, med som vanligt knappa ekonomiska resurser och med en under

året ovanligt besvärlig personalsituation. När vi blickar tillbaka ser vi ändå att så mycket har

uträttats. Vi vill mena att Vi tillsammans med medlemmar, övriga arkivanvändare och sam-

arbetsparter har lyckats uppfylla Arkiv Västmanlands syfte, det vill säga att bevara och

tillgängliggöra källorna till länets näringslivs— och föreningshistoria. Vi har även engagerat oss

nationellt för att väcka intresse och förbättra Villkoren för arkiv i allmänhet och Våra medlem-

mars arkiv i synnerhet.

Tillsammans med Er, medlemmar och arkivanvändare, ser vi nu fram emot ännu ett år fyllt

av nya upptäckter bland arkiven. Det finns många spännande frågor som väntar på att finna

sina svar bland alla handlingar Ni medlemmar så generöst ställer till forskarnas förfogande.

Och det finns många tuffa utmaningar för att ta ställning till i arbetet med att bedöma vad som

bör sparas och vad Som kan kastas. Vi hoppas kunna vara till stöd och hjälp i det arbetet. Vi

hoppas, och tror, också att medlemmar och arkivanvändare har haft förståelse för att vi inte

alltid har hunnit med att svara på frågor samma dag eller boka in ett besök de närmaste

dagarna. Vi ser fram emot att det blir bättring på den punkten en bit in på-2018.

>(-

För samarbeten och erfarenhetsutbyten, vänliga ord och stöd under året sänder vi Vårt var-

maste tack. Vårt särskilda tack går även i år till ArkivCentrum Örebro län för berikande sam—

arbete.

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

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

é’é’é’é’§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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RESULTATRÄKNING

Not

Rörelsens intäkter

Verksamhetsintäkter 1

Rörelsens kostnader

Driftskostnader 2

Personalkostnader 3

Resultat före finansiella poster och avsättningar

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Avsättning utvecklingsarbete

Resultat efter finansiella poster och avsättningar

Årets resultat

BALANSRÄKNING

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anlä in still ån ar

Inventarier

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar  '
Kortfristi afordrin ar

Kundfordringar

Skattekonto

Kortfristi a lacerin ar

Kassa, bank och postgiro 4

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Avsättnin gar

Fonderade medel (projektmedel, samt förutbetalda avgifter och
arvoden)

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa eget kapital
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2017

2 826 858

— 1 228 895

— 1 556 196

-  2 785 091

41 767

40 000

1 767

1 767

2017

0

0

307 462

124 265

1 449 962

1 881 689

1 881 689

1 149 803

212 567

1 767

214 334

2016

3  231 940

-  1  448 079

—1 781 515

- 3  229 594

2 346

2 346

2 346

2016

0

0

69 227

106 641

1 939 625

2 115 493

2 115 493

1 318 539

210 221

2 346

212 567

_.q.(  _,_1
___I,
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Kortfristi a skulder

Leverantörsskulder

Löneskatt, pensionskostnader

Personalens källskatt

Upplupna arbetsgivaravgifter

Upplupna semesterlöner 0 sociala avgifter semesterlöner

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL, SKULDER och
AVSÄTTNINGAR

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

Västmanland april 2018

.  lås/wat. ÄH
Iréne Artaeus, ordförande

Verksamhetsberättelse för år 20 l  7

2017 2016

131 715 O

68 744 60 528

34 656 37 707

28 824 35 667

118 615 99 840

134 998 350 645

517 552 584 387

1  881 689 2 115 493

Inga Inga

Inga Inga

été/"' wwa slig/ÖV
Hans Almgren
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" vä Andersson Håkan Ax

 

Hans lofL d åemar Pettersson

 

Cristina Thornell
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Västmanland

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Tillämpade principer

följer bokföringsnämndens allmänna råd.

Not 1. Verksamhetsintäkter 2017 2016

Externfinansierade uppdrag 284 537 409 786

Medlemsavgifter 117 900 115 991

Hyllavgifter 376 419 342 864

Verksamhetsbidrag, länets kommuner

-  Arboga 40 000

-  Fagersta 39 000

-  Hallstahammar 46 000

-  Kungsör 24 000

-  Köping 75 000

-  Norberg 17 000

- Sala 65 000

-  Skinnskatteberg 34 338

-  Surahammar 10 000

— Västerås 237 375 587 713 582 676

Verksamhetsbidrag, Region Västmanland 557 000 540 000

Statsbidrag inom Kultursamverkansmodellen 477 000 470 000

Arbetsförmedlingen: Lönebidrag 108 326 100 618

Arbetsförmedlingen: Handledarbidrag 60 000 60 000

Projektmedel: Innovativ arkivsamverkan, del 2 223 776 390 626

Projektmedel: Kartfotografering Svanå 32 000 O

Projektmedel: Arkivpedagogik KAK 0 74 617

Projektmedel: Arkivkrafter för livskraft 0 100 000

Projektmedel: Flytt Kolsva O 40 000

Övriga intäkter 2  187 4762
2  826 858 3 231 940
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Not 2. Driftskostnader

Lokalkostnader

Flyttkostnader

Styrelsens omkostnader

Kontors— och marknadsföringskostnader

IT

Bankkostnader

Revision

Möteskostnader, inklusive årsmöte med verksamhetsberättelse

Kurser och konferenser

Medlemsavgifter och facklitteratur

Arkivens Dag, övriga utställningar och arrangemang

Projekt: Innovativ arkivsamverkan, del 2
Projekt: Kartfatografering Svanå

Projekt: Arkivpedagogik KAK

Projekt: Arkivkrafter för livskraft

Övrigt

Not 3. Personal

_Antal årsarbetare:  3  (kvinnor 6, män 1)

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, Västerås '

Handkassa, Arboga

Innestående bankkonto
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— 851 163

- 2 700

-  10 554

-  36 954

-  41 521

— 1  464

-  15 000

— 13 430

— 22 912

-  6 773

-  283

-  222 794

- 1 798

0

0

- 1549

- 1  228 895

—15 600

- 1  010 934

-  24 718

-  125 581

— 379 363

- 1556 196

0

60

1478

1448 424

1  449 962
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—808 758

— 117 237

— 14 247

-  54 862

-  25  348

- 1  499

0

-  12 499

—11  232

- 9 301

- 376

-  390 626

0

— 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

1 937 543

1  939 625
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i ARKIV VÄSTMANLAND

Org.nr. 878001—9066

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för  ARKIV

VÄSTMANLAND för a: 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande

bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och

av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
F örvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga

delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen

och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa

standarder beskrivs närmarei avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är

oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige

och har i övrigt fullgjort värt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas

och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på

fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den

upplyser, när så. är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om

beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att

lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig

säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en

revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid

kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.

Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses

vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i

årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme

och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.

Dessutom:

'  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheteri
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa

risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och

ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för

att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är

högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,

avsiktliga utelämnandcn, felaktig information eller åsidosättande av

intern kontroll.

'  skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna

kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma

granslmingsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till

omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den

interna kontrollen.

'  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används

och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och

tillhörande upplysningar.

'  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi

drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om

huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om

föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen

att det finns en väsentlig osäkerhctsfaktor, måste vii

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller; om

sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om

årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som

inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan

fortsätta verksamheten.

'  utvärderarvi den övergripande presentationen, strukturen och

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland

de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi

identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra

författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen. har vi även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för ARKIV VASTMANLAND för år 2017.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund .för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar

enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med

en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.  .

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande

granskningsätgärder som utförs baseras pä vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och

förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi
går igenom och prövat fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna

-  åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande

.  om 'varsfrihet. '

VÄS '« Sden I? 1/ 2018i /

R r Strömma Oland Sundgre

Auktoriserad revisor
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Medlemsförteckning 20  l 7

Kom m  u  ner

Arboga kommun

Fagersta kommun

Hallstahammars kommun

Kungsörs kommun

Köpings kommun

Norbergs kommun

Sala kommun

Skinnskattebergs kommun

Surahammars kommun

Västerås kommun

Distrikts- och riksorganisationer

ABF Västmanland

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

F örsvarsutbildarna Västmanland

GS Avdelning 10 Mälardalen

Gymnastikförbundet Mellansvenska

HF Aktiva Kvinnor Västmanland

HSB Mälardalen '
Hyresgästföreningen region Aros-Gävle

Koloniträdgärdsförbundet, Region Västmanland

Kommunal Bergslagen avd 4

Ledarna

Livsmedelsarbetareförbundet Region Mitt

LO—distriktet i Mellansverige

LRF Mälardalen

Länsförbundet FUB Västmanland

Mellansvenska FHP regionen

Miljöpartiet de Gröna i Västmanland

Moderata samlingspartiet i Västmanlands län

Moderata Ungdomsförbundet i Västmanland

MTM-föreningen i Norden

Mälarens Båtförbund

NBV ÖrebroMälardalen

PRO Västmanland

Psoriasisförbundet Västmanland

Reumatikerdistriktet Västmanland
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Rotary Distrikt 2340

Röda korset Region Mitt

SEKO Mellansverige

SEKO POST Västmanland

Sensus Studieförbund, Region Mellansverige

SISU Idrottsutbildarna Västmanland

S-kvinnor Västmanland

Socialdemokraterna i Västmanland

SRF Västmanland

ST inom Posten Sektion Meddelande AB

Stockholm-Gotlands distrikt av SAC

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 ]ärnhandlareförening

Västmanlands Bowlingförbund

Västmanlands distrikt av Centerpartiets

Ungdomsförbund

Västmanlands distrikt av IOGT—NTO

Västmanlands Fotbollsförbund

Västmanlands Idrottsförbund

VästmanlandsIntresseförening för psykotiskt sjuka, VIP

Västmanlands Kommuner

Västmanlands läns Barnmorskeförening

Västmanlands Läns Blåbandsdistrikt

Västmanlands läns hemslöjdsförbund

Västmanlands Läns Hushållningssällskap

Västmanlands Läns Nykterhetsförbund

Västmanlands läns Pistolskyttekrets

Västmanlands Länsbildningsförbund

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Skidförbund

Västmanlands Skyttesportförbund  -  Gevärssektionen

Västmanlands Spelmansförbund

Lokala föreningar, deponerande privatpersoner

ABF Västerås

ABF Västra Västmanland, med ABF Kolbäcksdalens

folkrörelsearkiv

Almö-Lindö Samfällighetsförening

Ansgarsförsamlingen

Arboga Fågelklubb

Arboga Skidklubb
Bo Svedberg
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Bostadsrättsföreningen Lindhagen  i  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

Ekbacken-Enhagen bredband samfällighetsförening

Europaklubben i Västerås

Fagersta/Västanfors Hembygds- och Fornminnes—

förening

Finlandssvenska föreningen i Västerås

Finska föreningen Katajaiset

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 Västerås

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

Hembygdsföreningen Barkarö Sockengille

Hembygdsföreningen Karmansbo Bruksmiljö

HF Aktiva Kvinnor Köping

Himmeta Missionsförsamling

Hotell och Restaurangfacket avd 30 Mälardalen

HRF Hörselskadades förening i Västerås

HSB Bostadsrättsförening Soldaten i Västerås

HSB Bostadsrättsföreningen Kungsängsliljan i Västerås

HSB:s Bostadsrättsföreningen Kata i Västerås

Huskatten Västerås

Hökåsens socialdemokratiska förening

IF Metall Mälardalen

IFK Västerås

Industrihistoriska föreningen i Västerås
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Inger Larsson—Schulz

Irsta Bygdegårdsförening

Ian ]äder

Kamratföreningen Flottans Män

Kennelklubben KAK

KFUK—KFUM Västerås

Kolbäcks hembygdsförening

Kolsva Finska Förening

Kolsva-Ortens Hembygdsförening

Korskyrkan Baptistförsamlingen Filadelfia

Kretsen Gamla VIKzare

Kungsörs Hembygdsförening

Köping—Scheele Rotaryklubb

Köpingsortens Biodlareförening

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

N euroförbundet 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 Samorganisation i Västerås

PRO Skiljebo '
PRO Viksäng

Reumatikerföreningen i KAK

Reumatikerföreningen Västerås

Riksbyggens Intresseförening i Västerås

Romfartuna Hembygdsförening

Rädda Barnens Lokalförening i Västerås

Röda Korset Köping

Röda Korset Västerås

S:t Lukas Västerås

Samfundet Toftenorden, med Ottanderska samlingen

Samfällighetsföreningen Bifrosten

Samfällighetsföreningen Fågelhunden

Samfällighetsföreningen Tallkotten
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Segelsällskapet Aros

Skogskarlarnas klubb i Västmanland

SKPF avd  9  Västerås

Skultuna Centerkvinnor

Skultuna idrottssällskap

Skultuna Rotaryklubb

Skultuna Scoutkår

S—kvinnor Västerås

Släkt— och Bygdeforskarföreningen ENGELBREKT,

Norberg

SMK Västerås Karting

Smålands Gille i Västerås

Socialdemokrater för tro och solidaritet i 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 F allskärmsklubben 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 Skolledarförbund Västerås lokalavdelning

Svetstekniska föreningens Västeråsavdelning

Syskonen Lageson

Sällskapet Arosbröderna & Arosbrödernas Seniorklubb

Sällskapet i Västerås

Sällskapet Släktforskarne 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

Samarbetsråd

Villaägareföreningen Jakobsberg

Visans Vänner i Västerås

Vision avd 065

Vision Region Västmanland

Vänsterpartiet Västerås

Värmlandsgillet i Västerås
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Västerås Arbetarinstitut

Västerås Badelunda Trädgårdsförening

Västerås Cykelklubb

Västerås F olkdansgille

Västerås Golfklubb

Västerås Gymnastikförening

Västerås Handel

Västerås Humanistiska Förbund

Västerås Idrottsallians

Västerås ingermanländska förening

Västerås Kammarmusikförening

Västerås Kanotförening

Västerås Konstmusei Vänner

Västerås Kvartettsångare

Västerås Lokala Samorganisation av Syndikalisterna

Västerås Manskör

Västerås Motorsällskap

Västerås Musiksällskap

Västerås Nykterhetsförbund, VNF

Västerås pastorat

Västerås Radioklubb

Västerås Rotaryklubb

Västerås Rudbeckius Rotaryklubb

Västerås Ryttarsällskap

Västerås Sekreterarförening

Västerås SK Fotbollsklubb

Västerås Släktforskarklubb

Västerås Slöjd— och Hantverksförenin g

Västerås Socialdemokratiska Arbetarekommun

Västerås Soroptimistklubb

Västerås Spelmansgille

Västerås Sportklubb

Västerås St Ilian 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

Upono—r Wirsbo AB

Västmanlands Kooperativa Utvecklingscentrum

(Coompanion)
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Västmanland

Verksamhetsplan 20l8 - 20l9

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

+

+

Fortsätta uppdatera hyllkatalogen över våra 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 tätare kontakt och fördjupat samarbete med medlemmarna.

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 Arkivcentrum Arboga och 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 tillgång—

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.

>6

Verksamhetsplanerna uppföljs kontinuerligt i den löpande verksamheten, samt vid styrelsens

och arbetsutskottets sammanträden.
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Budget  för år  20l8  och  preliminär dito  för år  20/9
Intäkter

Statliga medel till regional enskild arkivverksamhet

Landstinget Västmanland

Kommunala bidrag

Medlemsavgifter

Hyllavgifter

Externfinansierade uppdrag

Egna fonderade medel

Arbetsförmedlingen

Övriga intäkter

Summa intäkter

Kostnader

Personalkostnader

Styrelsens kostnader

Köpta tjänster

Lokalkostnader

Flytt— och gallringsprojekt, utom löner

Kontors— och marknadsföringskostnader

Telefon— och IT—kostnader

Bankkostnader »

Medlemsavgifter och facklitteratur

Kurser och konferenser

Möteskostnader, även årsmöte inkl. verksamhetsberättelse

Resor itjänsten

Arkivens dag, övriga utställningar och arrangemang

Örebro-Västmanland Arkiv AB

Övriga kostnader

Summa kostnader
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20l8

484 000 kr

568 000 kr

590 000 kr

120 000 kr

370 000 kr

300 000 kr

433 000 kr

170 000 kr

5  000 kr

3  040 000 kr

1  881 000 kr

32  000 kr

15 000 kr

872 000 kr

10 000 kr

52 000 kr

34 000 kr

2  000 kr

8  000 kr

24 000 kr

15 000 kr

37  000 kr

3  000 kr

50 000 kr

5  000 kr

3  040 000 kr

Verksamhetsberättelse för år 20  I 7

20I9

600 000 kr

800 000 kr

800 000 kr

125 000 kr

400 000 kr

300 000 kr

200 000 kr

17  0  000 kr

5  000 kr

3  400 000 kr

2 208  000 kr

32  000 kr

15 000 kr

900 000 kr

45 000 kr

45 000 kr

2 000 kr

9  000 kr

25  000 kr

20  000 kr

40 000 kr

4  000 kr

50 000 kr

5  000 kr

3  400 000 kr
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‘  Arkiv
.Västmanland

Stadgar  för  Arkiv Västmanland

Antagna av ordinarie årsmöte 26 april 2001, fastställda av medlemsmöte 24 september 2001, revidera-

de av ordinarie årsmöte den 20 april 2016, samt reviderade av ordinarie årsmöte den 19 april 2017.

Ändamål

§ 1
Arkiv Västmanland (nedan kallat Arkivet) är en ideell förening för företag, föreningar, organisationer,

kommuner, institutioner och personer verksamma i, eller med anknytning till, Västmanlands län.

§ 2

Arkivets uppgift är att arbeta för att skriftlig och annan dokumentation från länets enskilda sektor,

och från verksamheter med stark koppling till densamma, vårdas, bevaras och tillgängliggörs på ett

professionellt sätt.

Arkivet ska stimulera användning av ovan nämnda dokumentation, samt stödja intresset för

forskning om föreningslivets och näringslivets historia och verksamhet.

Arkivet ska ge råd och service samt bedriva kurs- och konsultverksamhet inom arkivområdet.

Medlemskap

§ 3

Medlemskap i föreningen är öppen för alla företag, föreningar, organisationer, kommuner och

institutioner som stödjer arkivets ändamål och som är verksamma i Västmanland, eller har en

anknytning till länet.

Medlemskap kan även erhållas för deponerande privatperson.

Privatpersoner kan även ansluta sig som stödjande medlem.

Medlemskap kan erhållas efter skriftlig anmälan och erläggande av årsavgift fastställd av årsmötet.

Representation

§  4.1

Medlemsmötet är arkivets högsta beslutande organ.

5 4.2
Varje medlem har rätt att utse ett ombud till arkivets årsmöte.

Endast medlem som betalt avgift under föregående år äger rätt att representera vid årsmötet.

För stödjande medlem gäller att denna äger rätt att närvara under årsmötet, men äger ej yttrande- eller

rösträtt.  '

g  4.3  '
Årsmötet avhålles före maj månads utgång.

Tid och plats för årsmötet fastställs av styrelsen.

Kallelse till årsmöte utsändes senast en månad före årsmötet och årsmöteshandlingarna ska tillgäng-

liggöras senast en vecka före årsmötet. .

Ärenden som ska tas upp på årsmötet ska ha kungjorts i kallelsen. Om samtliga'närvarandeombud är

överens får även andra ärenden tas upp på årsmötet.

5 4.4
Årsmötet ska behandla följande ärenden:

.  Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.

.  Val av mötesfunktionärer

a. ordförande

b. sekreterare

c. två protokollsjusterare, tillika rösträknare

.  Anteckning av de närvarande och justering av röstlängd

.  Styrelsens årsredovisning

.  Revisorernas berättelse

.  Fastställande av resultat— och balansräkning

.  Beslut om ansvarsfrihet

.  Fastställande av medlemsavgift
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0 Beslut om arvoden

. Fastställande av budget och verksamhetsplan

. Val av ordförande

0  Val av övriga styrelseledamöter

.  Val av revisorer och revisorsersättare

. Val av valberedning

. Av styrelsen eller revisorerna väckt fråga

o  Behandling av motioner

5  4.5

Varje ombud vid årsmötet äger en röst.

Beslut fattas med enkel majoritet genom öppen röstning såvida ej förslag framkommer om sluten

omröstning.

Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden vid mötet biträder, utom vid val då lotten avgör.

5  4.6
Motion eller fråga som ska behandlas på årsmötet ska inlämnas skriftligen och vara styrelsen till

handa före februari månads utgång.

5  4.7

Styrelsen eller revisorerna kallar till extra medlemsmöte då de finner det nödvändigt, eller då minst en

tiondel av medlemmarna kräver detta.

Kallelse till extra medlemsmöte utfärdas i den ordning styrelsen beslutar.

Extra medlemsmöte får endast besluta i frågor som anges i kallelse till mötet.

Valberedning

5'5
Vid årsmötet utses en valberedning bestående av tre ledamöter, varav en sammankallande.

Valberedningen har att beakta att styrelsens sammansättning i så stor utsträckning som möjligt ska

spegla hela den enskilda sektorn och hela länet, samt att ledamöternas kompetens och nätverk ska

tillföra värdefulla synvinklar och kunskaper.

Om verksamhetens omfattning är av sådan art att en godkänd eller auktoriserad revisor bör anlitas

ska valberedningen lägga fram förslag på sådan till årsmötet.

Valberedningens förslag tillgängliggörs i anslutning till övriga årsmöteshandlingar.

Styrelse

5  6.1

Arkivets styrelse består av ordföranden och ytterligare minst tio och högst tolv ledamöter.

Ordföranden utses av årsmötet för en tid om ett år.

För övriga ledamöter gäller att de utses för en tid om två år och att halva antalet utses vid varje

tillfälle.

5  6.2

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt minst en ledamot att tillsammans med ordföranden och

vice ordföranden utgöra styrelsens arbetsutskott.

Arkivchefen är sekreterare och föredragande i styrelsen och arbetsutskottet.

Styrelsen utser även firmatecknare och attestberättigade.

5  6.3

Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år, samt därutöver när ordföranden eller minst tre

ledamöter finner så erforderligt.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst.

5  6.4

Styrelsen har till uppgift att styra Arkivets verksamhet i enlighet med stadgarna och de riktlinjer som

årsmötet anger.

Styrelsen avger årsredovisning samt ger förslag till budget och verksamhetsplan till årsmötet.

5  6.5

Styrelsen anställer arkivchef och utfärdar direktiv för verksamheten.
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Räkenskaper

§7

Arkivets räkenskaper omfattar kalenderår.

Föregående års räkenskaper innehållande resultat— och balansräkning ska vara revisorerna tillhanda

före den 15 mars. _

Räkenskapsföraren bör närvara som föredragande vid styrelsens sammanträden.

Revision

§ 8
Arkivets förvaltning granskas årligen av två revisorer.

Om godkänd eller auktoriserad revisor anlitas ska årsmötet utse en lekmannarevisor och en ersättare

att vid behov träda in i den ordinarie lekmannarevisorns ställe.

Om godkänd eller auktoriserad revisor E] anlitas ska årsmötet utse två lekmannarevisorer och två

ersättare.

Samtliga revisorer utses för ett år.

Årsrevision ska vara verkställd och berättelse överlämnad till styrelsen, med till- eller avstyrkande av

ansvarsfrihet, senast den 30 mars.

Revisorerna har rätt att när dessa så önskar ta del av räkenskaper och protokoll och företa inventering.

Utträde

59
Medlem kan efter skriftlig anmälan utträda ur föreningen.

Anmälan ska vara undertecknad av person med rätt att företräda medlemmen.

För deponerande medlem gäller att depositionsavtal eller liknande beaktas i samband med utträdet.

Stadgeändring

§10

Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan beslutas på årsmöte med två tredjedels majoritet eller

genom enkel majoritet vid två på varandra följande möten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.

"Upplösning

§  11

Föreningen kan inte upplösas om minst en tiondel av medlemmarna vill fortsätta verksamheten.

Vid eventuell upplösning ska beslut tas vid två på varandra följande möten varav det ena ska vara

ordinarie årsmöte.

Föreningens tillgångar och arkivalier ska vid upplösning överlämnas till lämplig arkivaktör. Styrelsen

har att till medlemsmötet lämna förslag på sådan.
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