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Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2013. 

Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation som är länets samman
hållande funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sek
torn så som förenings- och företagsarkiv. Vårt verksamhetsområde utgör alltså 
ett av de sju områden som ingår i den så kallade sam verkansmodellen och 
verksamheten har därför beskrivits i länets kulturplan. 
Arkiv VästmanIands verksamhet har i kulturplanen utpekats som utvecklings
område, vilket skall prioriteras i två steg: Steg 1 är att finna bättre lokaler för 
den publika verksamheten, organisationens kontor och centraldepå förlagd i 
Västerås genom flytt till Västerås stadsbiblioteks faktaavdelning, samt en 
personalförstärkning i form aven halv arkivarietjänst. Steg 2 är att verka för 
utökad depåkapacitet genom ~ärrdepå på annan ort i länet. 
Beträffande steg 1 har i dagarna styrelsen för Västmanlands kommuner och 
landsting (VKL) beslutat om en rekommendation till länets kommuner att följa 
en särskilt framtagen finansieringsplan för de ökade fasta kostnader som upp
kommer vid en flytt till kostsammare lokaler och utökande av personalen. 

Arkiv Västmanland har i tidigare års ansökningar redogjort för de kontakter vi 
har och har haft med aktörer inom Sala kommuns gränser, såväl kommunala 
verksamheter som föreningar. Vi har även pekat på flera behov och möjligheter 
rörande utveckling av verksamheten med och kring enskilda arkiv. I ansökan 
om verksamhetsbidrag för år 2013 nöjer vi oss därför med att framhålla beho
vet av att Arkiv Västmanland skall kunna bidra med professionell arkivkun
skap som stöd för lokala aktörer och då inte minst i fråga om arkivpedagogiska 
satsningar inom skolan. Det senare är en verksamhet som ligger oss särskilt 
varmt om hjärtat och vi arbetar mycket med att försöka att sprida kunskap om 
källkritiskt tänkande till skolbarn och gymnasieungdomar. 

Arkiv Västmanland har sedan 2005 årsvis ansökt om ekonomiskt verksamhets
stöd i förhållande till folkmängd från samtliga kommuner i länet - undantaget 
Köping och Skinnskatteberg. De två senare bidrar med mer än övriga i förhåll
ande till folkmängd genom stöd särskilt riktat till vår verksamhet i Kolsva. 
De stöd vi genom åren erhållit från länets kommuner har trots den måhända 
ringa storleken varit synnerligen viktiga tillskott för att kunna bedriva en läns
täckande verksamhet. 
Vi vill även förtydliga att det verksamhetsstöd vi här, liksom tidigare år, an
söker om inte är avhängigt de medel som efterfrågas via VKLs nämnda fördel
ningsmodell för täckning av ökade kostnader enligt utvecklingssteg 1. 



Ansökan om 
ekonomiskt stöd 

Dialog 

Mot bakgrund av ovanstående ansöker Arkiv Västmanland hos Salas kom
munstyrelse om ett ekonomiskt stöd om 25 000 kronor för verksamhetsåret 
2013. 

Arkiv Västmanland välkomnar som alltid en dialog med kommunens repre
sentanter angående såväl ekonomiskt stöd som framtida samarbeten i arkiv
frågor. 
Arkiv Västmanlands arkivchef och styrelseledamöter besöker gärna Sala kom
muns förtroendevalda och tjänstemän för att informera om hur verksamhets
stöden används och hur en eventuell flytt av kontor med mera i Västerås fram
skrider och påverkar övrig verksamhet i länet. 
Mer information om Arkiv Västmanlands verksamhet och om enskilda arkiv 
återfinns även på vår webbplats: .www.arkiv.u.se 

Västerås den 25 juni 2012 

:i~~ 
In~ne Ar1:i:eus 
vice ordförande 

Bifogas: 

Christina Sirtoft Breitholtz 
arkivchef 

O Verksamhetsberättelse för år 2011, inklusive revisionsberättelse, budget och verksamhetsplan 
O Protokoll från årsmötet 2012 
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Arsmöte 2012 

Sak: Arkiv Västmanlands årsmöte 2012 

Plats: Västerås stadsbiblioteks hörsal 

Tid: Tisdagen den 17 april 2012, klockan 18.00 

Närvarande: se närvarolista (bilaga 1) 

Som ett samarbete mellan Arkiv Västmanland och Västerås stadsbibliotek föregicks årsmötet 
av ett arrangemang öppet för allmänheten frän klockan 15.00. Helena Aspemäs, kunnig och 
engagerad bibliotekarie på Västerås stadsbibliotek med ansvar för Stiftsbiblioteket, berättade 
om fantastiska skatter i form av handskrifter med mera. Därefter höl! Anastasia Pettersson, ar
kivsamordnare vid Svensk Kämbränslehantering AB (SKB), ett spännande föredrag om försö
ken att bevara information så långt in i framtiden att vi faktiskt inte kan veta hur man då kom
mer att tyda tecken eller bildspråk. Och om Iii inte vet det ... hur skall vi då kunna berätta om 
vilka platser man inte bör beträda eller gräva på på grund av strålningsrisken? Den öppna 
programdelen avslutades med att landstingsrådet med ansvar för kulturfrågor, vänsterpar
tisten Hans Jansson, kort berättade om sin syn på kultur, kulturarv och arkiv, varpå lands
tingsrådet "utsattes" för en miniversion av "Vem tror Du att Du är?" när Arkiv Västmanlands 
ordförande Brage Lundström visade glimtar ur landstingsrådets släktträd. 

Före årsmötets öppnande hedrar Brage Lundström, och årsmötesdeltagarna, den avlidne sty
relseledamoten Sören Thunells minne genom en kort parentation. 

§1 
Mötets öppnande 

Ordföranden Brage Lundström hälsar alla välkomna och förklarar Arkiv Västmanlands års
möte 2012 öppnat. 

§2 
Val av mötesfunktionärer 

a) ordforande 

Till mötesordförande väljs landstingsrådet Hans Jansson. 

b J sekreterare 

Till mötessekreterare väljs Arkiv Västmanlands arkivchef Christina Sirtoft Breitholtz. 

ej protokollsjusterare tillika rösträknare 

Till protokollsjusterare, tillika rösträknare, väljs Sven Hansson och Ann-Marie Johansson. 

§3 
Mötets behöriga utlysande 

Fastslås att mötet blivit behörigt utlyst. 



§4 
Fastställande av röstlängd 

Fastslas att närvarolistan skall flmgera som röstlängd. 

§5 
Godkännande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkännes. 

§6 

Verksamhetsberättelse 

Mötesordföranden läser rubrikerna och ger mötesdeltagarna chans att kommentera om så 
önskas. Slutligen läses verksamhetsberättelsens slutord upp och därefter lämnas ordet fritt. 

Mötet beslutar att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

§7 
Fastställande av resultat- och balansräkning 

Arkiv Västmanlands revisorer företräds lmder årsmötet av Roland Sundgren, som läser upp 
revisionsberättelsen (se verksamhetsberättelsen, sidan 20). Av denna framgår att revisorerna 
föreslår att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2011. samt att 
årets resultat balanseras i ny räkning. 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Mötet fastställer resultat- och balansräkning för räkenskapsaret 2011, samt beslutar att årets 
resultat balanseras i ny räkning. 

§8 
Revisionsberättelse 

Mötet beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

§9 
Fråga om ansvarsfrihet 

Mötet beslutar att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verk
samhetsaret 201 L 

§ 10 
Fastställande av medlemsavgift för år 2013 

Mötessekreteraren meddelar att inga förslag föreligger om förändrad medlemsavgift. För 2012 
är medlemsa,'gitten 1 000 kronor för kommLlner, distrikts- och riksorganisationer, 500 kronor 
för företag, 150 kronor för lokala föreningar och deponerande privatpersoner, samt 100 kronor 
för stödjande privatpersoner. 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Mötet beslutar att medlemsavgiften skall vara oförändrad 2013. 
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§11 
Beslut om arvoden 

Mötessekreteraren meddelar att arvodena vid arsmötet 2011 fastställdes till 6000 kronor till 
ordföranden, 3000 kronor vardera till arbetsutskottets två övriga ledamöter, samt 600 kronor 
vardera till tjänstgörande revisorer. 

Konstateras att inga förslag om förändrade arvoden föreligger. Papekas även att arbetsutskott
et valt att inte ta ut några arvoden för år 201 L 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

lVlötet beslutar om oförändrade arvoden. 

§ 12 
Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2012 

Verksamhetsplan och budget för ar 20[2 är utdelad (se verksamhetsberättelsen sidorna 24 res
pekti ve 26). 

tv[ötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Mötet beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2012. 

§13 
Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget för år 2013 

Preliminär verksamhetsplan och budget för år 2013 är utdelad (se verksamhetsberättelsen si
dorna 25 respektive 27). 

Mötesordförande lämnar ordet fritt. 

tvlötet beslutar att fastställa preliminär verksamhetsplan och budget för 2013. 

§ 14 

Val av styrelseordförande 

Valberedningen föreslår, genom Carin Thorsen, omval av Brage Lundström som ordförande. 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Mötet beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Brage Lundström som Arkiv 
Västmanlands ordförande för ett (1) år. 

§ 15 
Val av styrelseledamöter 

a) ordinarie sn;relseledamöter 

Valberedningen föreslår, genom Carin Thorsen, omval av lrene Art<eus, Ingemar Pettersson, 
Seppo Remes och Göran Sundström, samt nyval av Eva-Kristina Andersson (tidigare supple
ant) som ordinarie ledamöter för en tid om två (2) år. 

Då ordinarie ledamoten Sören Thunell, med mandattid fram till årsmötet 2013, avlidit skall 
fyllnadsval ske. Valberedningen föreslår därför nyval av Hans Olof Lund för en tid om ett (1) 
år. 
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Mötesord föranden lämnar ordet fritt. 

Mötet beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Irene Art",us, Ingemar 

Pettersson, Seppo Remes, Göran Sundström och Eva-Kristina Andersson som ordinarie leda

möter i Arkiv Västmanlands styrelse för en tid om tva (2) är, samt Hans Olof Lund som ordi
narie ledamot för ett (1) år. 

b) styrebesupplean ter 

Valberedningen föreslår, genom Carin Thorsen, omval av Håkan Ax, Harry Frank, Peter Klint 

och Per Nathorst, samt nyval av Lena Nyquist som styrelsesuppleanter. 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Mötet beslutar att, i enlighet med valberedningen förslag, välja Håkan Ax, Harry Frank, Peter 

Klint, Per Nathorst och Lena Nyquist som suppleanter i Arkiv Västmanlands styrelse för ett 

(1) år. 

§ 16 
Val av revisorer 

aj ordinarie revisorer 

Valberedningen föresL'ir, genom Carin Thorsen, omval av Roland Sundgren som ordinarie 

reVISOr. 

i'v'!ötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Mötet beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Roland Sundgren som Arkiv 

Västmanlands ordinarie revisor för två (2) år. 

bJ revisorssuppleanter 

Valberedningen föreslår, genom Carin Thorsen, omval av Peter Westersund och nyval av Per

Inge Ahlbäck som revisorssuppleanter. 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Mötet beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Peter Westersund och Per

Inge Ahlbäck som revisorssuppleanter för ett (1) ar. 

§ 17 
Val av valberedning 

Inför årsmötet 2012 har valberedningen bestått av Carin Thorsen (sammankallande), Per-Inge 
Ahlbäck och Sören Båi\th. Samtliga utsedda vid årsmötet 2011. 

Mötesordföranden lämnar ordet fritt. 

Brage Lundström föreslår Sören Bäath och Per Johansson. 

Mötesordförandens försök att få någon att vid sittande möte anmäla sitt intresse för att ingå 

som tredje person i valberedningen är fruktlösa. Konstateras slutligen att årsmötet vid tidigare 

tillfällen uppdragit åt styrelsen att finna en lämplig tredje person i god tid före nästa årsmöte. 
Föreslås därför att detta förfarande tillämpas även denna gång. 

Mötet beslutar att välja SÖren Båäth och Per Johansson till att ingå i Arkiv Västmanlands 
valberedning för ett (1) år, samt att den senare skall vara sammankallande. Uppdras åt 
styrelsen att i god tid före nästa årsmöte utse en tredje person att inga i valberedningen. 
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§ 18 
A v styrelse eller revisorer väckt fråga 

Ingen fraga väckt av styrelse eller revisorer föreligger. 

§ 19 
Motioner 

Inga motioner har inkommit. 

§ 20 
Övriga frågor 

li'lga övriga frågor föreligger. 

§ 21 
Avslutning 

Mötesordföranden tackar för förtroendet att ha fatt leda årsmötet och förklarar detsamma för 
avslutat. 

Den omvalde ordföranden Brage Lundström tackar för det förnyade förtroendet och hälsar 
den nyvalde ledamoten Hans Olof Lund välkommen. Vidare lyfter ordföranden fram det 
arbete som Arkiv Västmanlands personal utför. Därefter tackas mötesordföranden och den 
avgående styrelseledamoten, tillika valberedaren, Carin Thorsen med blommor. 

Arkivchefen passar pa att ge arbetsutskottets ledamöter en liten blomma var som symboliskt 
tack för det arbete och engagemang de lägger ned för Arkiv Västmanlands bästa. 

Efter avslutade årsmötesförhandlingar bjöds mötesdeltagarna på kaffe med dopp. 

Mötesordförande Sekreterare 

/~. ~. ./ ~ 

/ .//t~ . 
'-christina Sirtott ~ltholtz 

,;f!;J ~.~ 
HansJ~:;' 

Justeras 
.' . 

utWl !fat:e ?# L---
Ann-Marie Johansson 

/ 
~ .' .. 
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Röstberättigade 

Medlem 

Almö-Lindö Samfällighetsförening 

Ansgarsförsamlingen 

Arboga kommun 

Aroskretsen av Svenska Turistföreningen 

Finlandssvenska föreningen i Västerås 

Finska föreningen Katajaiset 

Fullerö Samfällighetsförening 

Pöreningen Norden lokalavdelning. Västerås 

HRF Hörselskadades förening i Västerås 

KFUM Västerås 

Koloniträdgardsförbundet Region Västmanland 

Kommunal Bergslagen avd 4 

Kungsörs kommun 

Köpings kommun 

Lokalföreningen 620 Protest av IOGT-NTO 

Mälardalens K vinno!obby ideell förening 

Pingstförsamlingen i Västerås 

Rotary International, distrikt 2340 

Rädda Barnens Lokalförening i Västerås 

Skultuna Rotaryklubb 

Smålands Gille i Västerås 

SPF Västmanland 

SSU-distrikt Västmanland 

Surahammars Hembygdsförening 

Sved vi-Berg Hembygdsförening 

Svensk Handel Västerås 

Svenska Transportarbetareförbundet avd 19 

Arsmötesprotokoll 2012, Bilaga 1 

Närvarolista 

Representant 

Ingrid Broberg 

Ingvar Gustafsson 

p O Eklöf 

Jan Elkert 

Dan Vikström 

Helge Lillkull 

Roland Nilsson 

Carl-Olof Lyden 

Ann-Marie Johansson 

Peter Klint 

Sonja Rygren 

Eleonor Wikman 

Eva Kristina Andersson 

P O Eklöf 

Lars-Ove Wester 

Hjördis Häl! 

Sven Hansson 

Hjördis Häl! 

Monica Jonsson 

Urban Levin 

Lena Orraryd 

Annelie Lind 

Martin Andersson 

Lars-Erik Lundberg 

Lennart Lindgren 

Göran Sundström 

Kjell Lindbom 



Sveriges Pensionärers Rikstörbund SPRF, avd 73 Västerås 

Vasa Orden av Amerika Logen Engelbrekt nr 619 

Västerås Folkdansgille 

Västeras Konstmusei vänner 

Västerås Musiksällskap 

Västerås Rotaryklubb 

Västmaniands distrikt av rOGT-NTO 

Västmanlands Läns Blåbandsdistrikt 

Summa representerade medlemmar 

Övriga närvarande 

Finska föreningen Katajaiset 

Sveriges Pensionärers Riksförbund SPRF, avd 73 Västerås 

Västmaniands läns Blåbandsdistrikt 

Årsmötesordförande 

Valberedningen 

Stvrelsen 

Styrelsen 

Styrelsen 

Styrelsen 

Styrelsen 

Styrelsen 

Revisor 

Föreläsare 

Föreläsare 

personal 

personal 

personal 

personal 

Carl Björklund 

Britt-Marie Karlsson 

Gunnel Gustavsson 

Hjördis Häll 

Hjördis Häll 

Hjördis Häll 

Elsie-Anne Johansson 

Anders Forsgren 

35 medlemmar 

Silja Tuuhea 

Svea Björklund 

Lisbeth Forsgren 

Hans Jansson 

Carin Thorsen 

In~ne Artaeus 

Per Johansson 

Hans Olof Lund 

Brage LLmdström 

L'1gemar Pettersson 

Seppo Remes 

Roland Sundgren 

Helena Aspemäs 

Anastasia Pettersson 

Tomas Adolfsson 

Thomas Karlsson 

Frida Nordin Kamph 

Christina Sirtott Breitholtz 


