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Leveransstopp på arkivet fr o m 
augusti! 
Kära medlemmar, när ni nu så 
smått börjar återvända från era 
semestrar, måste vi möta er med 
detta kärva besked. Nedräkning
en inför flytten i december har 
börjat. Det är fullt i lokalerna och 
vi kommer inte att kunna ta 
emot något nytt material 
förrän vi kommit i ord-
ning i det nya arkivet i 
mars månad nästa 
år. Observera, att 
detta gäller arkivet i 
Örebro. Karlskoga
arkivet kommer att 
kunna ta emot Karl
skogaföreningarnas 
material som tidiga
re. 

Vi fOrstår att det
ta besked är nega
tivt för dem som räk
nat med att lämna in un-
der hösten. Men vi ber om 
er förståelse. Ska vi ha en 
möjlighet att klara höstens verk
samhet och den krävande flytt
ningen, kan vi helt enkelt inte ta 
emot mera arkivhandlingar från 
er. När vi kommit i ordning i gam
la Post- och Telehuset kommer vi 
att stå till er tjänst igen i rymligare 
och bättre lokaler. 

Servicen i övrigt på arkivet 
med framtagning av material, stu
diebesök osv hoppas vi ska fung-

era som vanligt to m oktober. Un
der novem ber börjar nedpackning 
av materialet varvid vissa pro
blem att komma åt handlingarna 
kan uppstå. Vi ska med gott hu-

mör och serviceanda göra vårt 
allra bästa så att ni medlemmar 
och andra "kunder" får den infor
mation och den hjälp ni behöver. 

Nya lokaler 
Arbetet med de nya lokalerna har 
varit intensivt sedan årsmötet. 
Brinks arkitektbyrå är ansvarig 
för utformningen och det har varit 

ett jättespännande planeringsar
bete, som avslutades precis i må
nadsskiftetjuniljuli.1 slutet av au
gusti börjar byggandet. Vi lovar 
ljusa, rymliga och trevliga lokaler, 
där besökarna kommer att sitta i 
högsätet. Magasinet blir mycket 

rymligare än det nuvarande så 
nästa år kommer vi att klara 

era leveranser med glans. 
Dock, vi måste skaffa 
en massa nya hyllor och 
som ni vet; allting kostar. 
Senare i höst återkom
mer vi till er med ett 
insamlingsupprop till 
medlemmarna för det 
nya arkivet. Vi hoppas 
att alla vill vara med och 
dra ett litet strå till 
stacken. Kostnaderna 

kommer totalt att bli på 
dryga miljonen! 

Brevprojektet 
Arkivets brevprojekt har rönt stor 
uppmärksamhet och vi vadar näs
tan i brev. Ca 200 brevsamlingar 
från hela landet har kommit in. De 
innehåller sammanlagt 6 000-
7 000 brev och minst lika många 
har vi fått tips om ute i landet. Det 
blir med andra ord en svettig höst 
för redaktören Eva Dahlström 
som ska bearbeta materialet till en 
bok. 
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FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 
I ÖREBRO LÄN 

Tid 

Plats 

1 § Mötet öppnas 

2 § Ombudsupprop 

3 § Mötesfunktionärer 

4 § Styrelsens 
berättelse 
och ekonomisk 
berättelse 

5 § Revisions
berättelse 

6 § Ansvarsfrihet 

7 § Medlemsavgifter 

AUGUSTI 1997 

19.00- 19.45 

ÅRSMÖTES PROTOKOLL 
Sammanträdesdaturn 
1997-03-18 

Garphyttans industrimuseum, Garphyttan 

Efter att Gunnar Lundgren fran Garphyttans 
industrimuseum hälsat mötesdeltagarna välkomna 
och kortfattat berättat om museet, öppnades 
å rsmötet av ordförande Thord Strömberg som hälsade 
de närvarande välkomna. Han tackade också industri
museet för dess gästfrihet och hälsade kvällens 
talare Berti l Jansson fr an Folkrörelsernas 
arkivförbund särskilt varmt vä l kommen . 

Dagordningen kunde, eft er en förändring av antalet 
suppleanter från sju till sex på punkt 9, godkän
nas. 

Ombud från 73 organisationer var närvarande på 
mötet. Registrering skedde på förtryckta namn
l istor. Utöver ombuden deltog ett IS-tal personer i 
mötet. 

Till mötesordförande va l des Eric Persson från 
Fackföreningarnas bidrags f örening, till sekreterare 
Göran Henrikson och till justerare Helny Westman, 
Örebro socialdemokratiska kvinnoklubb och Ingvar 
Rödin, Adolfsbergs PRO-förening. 

Eric Persson tackade för förtroendet och fort
satte förhandlingarna med en genomgång av sty
relsens berättelse rubrik för rubrik. 

Resultat- och balansräkning genomgicks också och 
mötet kunde därefter enhälligt godkänna styrelsens 
berättelse. 

Mötesordföranden läste därefter upp revisions
berättelsen. Där föreslogs ansvarsfrihet för 
styrelsen samt att resultat- och balansräkningen 
skulle fastställas av årsmötet. 

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för st Y 
relsen för år 1996 samt fastställde den framlagda 
resultat- och balansräkningen. 

På styrelsens förslag beslutades om oföränd
rade avgifter för 1998 enligt följande: 



FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 
I ÖREBRO LÄN 

8 § Arbetsplan och 
budget för 1997-1998 

9 § Val 

Ordförande 

Ledamöter 

Suppleanter 

Revisor 

Revisorssuppleanter 

Valberedning 

AUGUSTI 1997 

Medlemmar 
l - 100 
101 - 200 
201 - 500 
501 - l 000 
l 001 - 3 000 
3 001 -

ÄRSMÖTESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
1997-03-18 

Årsavgift 
100 kr 
150 kr 
300 kr 
400 kr 
700 kr 

l 000 kr 

Medlemsavgiften inbegriper fri förvaring aven 
hyllmeter. Därefter fastställdes av årsmötet att 
varje påbör j ad hyllmeter kostar 125 kr per meter 
och år. 

Arbetsplan och budget, som bägge fanns u t sända 
i Aktstycket till medlemmarna, godkändes av 
årsmötet. 

Valen utföll sålunda: 

Till ordförande för ett år omvaldes Thord 
Strömberg, Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län. 

Till ordinarie styrelseledamöter för två år 
omvaldes Bo Zetterlund, Örebro läns bildnings
förbund, Ragnar Aberg, Örebro kristna samarbetsråd, 
Stig Bergström, Örebro läns idrottshistoriska för
ening och Anna-Kajsa Persson, Askersunds 
föreläsningsförening. 

Till suppleanter för ett år omvaldes Helge Hagberg, 
Örebro socia l demokratiska arbetarekommun, Sören 
Klingneus, Västernärkes Hembygdsförening, Gunilla 
Lindholm, Örebro kommunalt j änstemannaförening, Hans 
Lundeli, Karlskoga bildningsråd och Magnus Riseby, 
Folkpartiet i Örebro län. 

I stället för Olle Larsson, PRO-föreningarnas 
samorganisation i Örebro, nyvaldes för ett år 
Kerstin Gunnarsson, ABF Örebro län . 

I stället för Le-Roy Wentzel, Örebro läns hyres
gästförening nyvaldes Lilian Wistrand, NBV Örebro 
län, till revisor för två år. 

Christina Håll-Björk, Örebro läns hyresgästförening 
och Björn Hagel, Örebro ABF-avdelning omvaldes som 
revisorssuppleanter för ett år. 

Till valberedningen omvaldes Ulla Nyström, LO
sektionen i Örebro, sammanka l lande, Ingegärd 
Lindblad, Moderata kvinnoföreningen i Örebro och 
som adjungerad Göran Henrikson, arkivet. I stället 
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10 § Rapporter 

"Brevet" 

Inventering 

Flyttning 

11 § Avslutning 

AUGUSTI 1997 

ÄRSMÖTESPROTOKOLL 
Sarnmanträdesdaturn 
1997 - 03-18 

för Siv Palmgren, Östansjö socialdemokratiska 
kvinnoklubb nyvaldes Ingrid Svedlund, Hallsbergs 
socialdemokratiska arbetarekommun. Valperioden är 
ett år. 

Sekreteraren avgav följande rapporter: 

Ett projekt om privatbrevet har igångsatts i 
samarbete med och på uppdrag av Linköpings 
universitet. Ett upprop har spritts över landet 
framför allt via släktforskarförbundet och 
hembygdsrörelsen. Brev har börjat strömma in till 
arkivet. Av breven ska det bli en bok under 1998. 
Eva Dahlström arbetar med projektet. Brevprojektet 
finansieras med forskningspengar från Linköpings 
universitet. 

Inventeringen i Tysslinge kommundel går mot sin 
fullbordan. Listor med existerande och nedlagda 
föreningar finns på Garphyttans industrimuseurn och 
kan kompletteras med tips för inventeraren. 

Till jul kommer arkivet att flytta till de nya 
lokalerna. Under hösten kommer det inte att vara 
möjligt att ta emot fler leveranser . Flyttningen 
blir dyr ,då en rad nya investeringar behöver 
göras. Det kan bli aktuellt att återkomma till med
lemmarna med en vädjan insamling eller dylikt. 

Då inga övriga frågor fanns att behandla avslutade 
ordföranden mötet med att framföra ett varmt tack 
från medlemmarna till styrelsen och till personalen 
för ett gott arbete till föreningslivets och 
forskningens fromma. 

Arsmötesprögrammet fortsatte därefter med ett före
drag av Bertil Jansson betitlat Fabriken, ett kul
turarv!? Jansson som varit kulturombudsman på LO 
och chef på Naturhistoriska riksmuseet, underströk 
i sitt föredrag vikten av att Sveriges industri
historia dokumenteras och framhöll det fina arbete 
som gjorts av ideella krafter i Garphyttan. 

Föredraget inramades av sex musikanter från 
Garphyttans dragspelsgille som spelade kända 
dragspelsklassiker. Därefter vidtog kaffe med dopp 
och det fanns möjlighet att gå runt i museet under 
kunnig ledning. 

Vid protokollet Justeras 

~~~,-~w~ 
Göran Henrikson Helny Westman Ingvar Rödih 

Stadstryok AB Örebro 1997 


