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Aktstycket
Medlemsblad för Folkrörelsernas arkiv i Örebro län

Alla medlemsorganisationer
hälsas varmt välkomna till
Folkrörelsernas arkivs och
Örebro läns företagsarkivs
invigning av Arkivcentrum
Örebro län lördagen den 3
oktober.

Senast den 30 september måste vi veta
vilka organisationer som blir representerade på invigningen. Ring till
019-611 29 00 eller faxa till
019-611 81 20.
Om ni endast vill komma till Öppet
Hus fr o m kl 13.00 behöver ingen
anmälan ske.

Nikolaigatan 3, 702 10

Program
09.30

Dörrarna öppnas

10.00

Landshövding Gerd
Engman inviger
ArkivCentrum

• Tal av docent Thord Strömberg,
ordförande för Folkrörelsernas arkiv

10.45

Visning av ArkivCentrum

11.30

Invigningsföreläsning:
”Att upprätthålla tiden – om
minne och identitet” av professor Ann-Sofie Ohlander

13.00

Öppet Hus för allmänheten

• Tal av landstingsråd Sölve Persson,
ordförande i Örebro läns företagsarkiv
• Gästerna har ordet

ÖREBRO
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SEPTEMBER 1998
FOLKRÖRELSERNAS ARKIV
I ÖREBRO LÄN

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
1998-03-25

Tid

19.00-19.35

Plats

Frälsningsarmén i Örebro

1 § Mötet öppnas

Ordföranden Thord Strömberg hälsade mötesdeltagarna varmt
välkomna. Ordföranden påpekade, att det var ett minnesvärt årsmöte, då arkivet nu flyttat in i nya lokaler tillsammans med
Örebro läns företagsarkiv. Flyttningen har varit omständlig och
tung och har i stort sett utförts av personalen. Ordföranden
ville passa på att framföra ett stort och varmt tack till personalen för en fantastisk arbetsinsats. Särskilt lovvärt var att
arkivmaterialet varit tillgängligt för forskning under större
delen av flyttningsperioden.
Förslaget till dagordning kunde därefter godkännas.

2 § Ombudsupprop

Ombud från 70 organisationer var närvarande på mötet. Registrering skedde på förtryckta namnlistor. Utöver ombuden deltog ett
tjugotal personer i mötet.

3 § Mötesfunktionätrer

Till mötesordförande valdes Kristina Svalstedt, Kommunal Örebro
län, till sekreterare Göran Henrikson och till justerare Magnus
Jerlström, Örebro LS och Helny Westman, Örebro socialdemokratiska kvinnoklubb.

4 § Styrelsens
berättelse
och ekonomisk
berättelse

Kristina Svalstedt tackade å presidiets vägnar för förtroendet
och fortsatte förhandlingarna med en genomgång av styrelsens
berättelse rubrik för rubrik. Under rubriken Karlskoga påpekade
Lennart Alsbjer, PRO Karlskoga samorganisation, att en bit text
fallit bort i den tryckta verksamhetsberättelsen. Sekreteraren
meddelade att den fullständiga satsen är: Arkivdepån i Karlskoga
finansieras fullt ut av Karlskoga kommun och ett avtal mellan
Karlskoga kommun och Folkrörelsernas arkiv reglerar ansvar och
insatser parterna emellan. (kursivt = det bortfallna). Efter
detta tillägg genomgicks också resultat- och balansräkningen och
årsmötet kunde därefter enhälligt godkänna styrelsens berättelse
och den ekonomiska berättelsen.

5 § Revisorernas
berättelse

Sekreteraren uppläste därefter revisorernas berättelse. Där
föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen samt att resultat- och
balansräkningen skulle fastställas av årsmötet.

6 § Ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för år 1997
samt fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen.

7 § Avgifter

På styrelsens förslag beslutades om oförändrade avgifter för
1999 enligt följande:

Medlemmar
1
101
201
501
1 001
3 001

-

100
200
500
1 000
3 000

Årsavgift
100
150
300
400
700
1 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Medlemsavgiften inbegriper fri förvaring av en hyllmeter.
Därefter fastställde årsmötet att varje påbörjad hyllmeter kostar 125 kr per hyllmeter och år.
8 § Arbetsplan och
budget för 1998-1999

Arbetsplan och budget, som bägge fanns utsända med Aktstycket
till medlemmarna, godkändes av årsmötet.
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9 § Val

Valen utföll enligt följande:

Ordförande

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

Ledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter för två år omvaldes Ingvar
Andersson, Sveriges Blåbandsförbund, Ingrid Gustafsson,
Studieförbundet Vuxenskolan, Örebro län, Inger Martinsson,
Örebro läns bildningsförbund. Hans Lundell, Karlskoga Bildningsråd nyvaldes för två år i stället för Lars Elestig, Örebro läns
LO-distrikt.

Suppleanter

Till suppleanter för ett år omvaldes Kerstin Gunnarsson, ABF
Örebro län, Helge
Hagberg, Örebro socialdemokratiska arbetarekommun, Sören Klingnéus, Västernärkes hembygdsförening, Gunilla
Lindholm, Örebro kommunaltjänstemannaförening, Magnus Riseby,
Folkpartiet i Örebro län.
Jonas Jönestam, Örebro läns LO-distrikt nyvaldes som suppleant
för ett år i stället för Hans Lundell, Karlskoga Bildningsråd.

Revisor

Lennart Andersson, Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro län
omvaldes som revisor för två år.

Revisorssuppleanter

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

Valberedning

Till valberedning för ett år omvaldes Ulla Nyström, LO-sektionen
i Örebro, sammankallande, Ingegärd Lindblad, Moderata kvinnoföreningen i Örebro, Ingrid Svedlund, Hallsbergs socialdemokratiska arbetarekommun och som adjungerad Göran Henrikson,
arkivet.

10 § Rapporter

Sekreteraren avgav följande rapporter:

ArkivCentrum invigs
1998-10-03

Den 3 oktober 1998 kl 10.00 kommer ArkivCentrum högtidligen
att invigas av landshövding Gerd Engman. Under dagen kommer
professor Ann-Sofie Ohlander att hålla en föreläsning och det
kommer också att bli andra aktiviteter.

Arkivens Dag
1998-11-03

Lördagen den 7 november hålles för första gången i Sverige en
landsomfattande Arkivens Dag. Då ska alla arkiv, stora som små,
ha Öppet Hus. Också i Örebro län pågår planering för Arkivens
Dag.

11 § Avslutning

Då inga övriga frågor fanns att behandla avslutade mötesordföranden årsmötet.
Mötesprogrammet fortsatte därefter med sång av Björn Hedén,
som inledningsvis framförde tre arbetarsånger. Därefter föreläste professor Klas Åmark om Landsorganisationen igår, idag och
i morgon. Mötet avrundades av Björn Hedén som sjöng en visa av
Nils Ferlin och två visor av Allan Edvall. Föredraget och sången
senterades livligt av publiken.
Därefter intogs kaffe i Frälsningsarméns café. Årsmötesdeltagarna hade därvid möjlighet att ge en slant till Frälsningsarméns verksamhet. Denna kollekt gav 1 200 kr.
Vid protokollet

Justeras

Göran Henrikson

Helny Westman

Magnus Jerlström
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Harald Aronsson – den röde patriarken
Möte på ArkivCentrum tisdagen den 27
oktober kl 18.00

Arrangörer: ArkivCentrum,
Folkets Hus och Högskolan

I arbetarrörelsens barndom gick
diskussionens vågor höga om hur
framtiden skulle gestaltas.
I bl a Örebro socialdemokratiska
arbetarekommun, som i år fyller
hundra år, diskuterade sko- och
kexfabriksarbetare om framtiden:
Skulle man satsa på småskaliga
kooperativa lösningar, eller blev
det bättre och effektivare om en socialdemokratiskt styrd stat fick bestämma?
Den svenska lösningen blev
storskalighet och effektivitet inom
statligt fastlagda ramar. Olle Sahl-

Brevboken är här,
köp den på arkivet!
Arkivets brevprojekt har nu resulterat i en fin bok, som
precis har kommit ut på En bok för alla. Kära brevvän –
En bok om och med brev, heter den och Eva Dahlström
har som vanligt varit redaktör. Kära Brevvän är billig. 50
kr kostar den om Du köper den hos oss. Boken bygger
på ett urval av de 7 000 brev som kom till oss och täcker
perioden 1850–1997. Boken är på 300 sidor. Välkommen
att handla boken på Arkivcentrum!

ArkivCentrum
Örebro Län
Folkrörelsernas Arkiv i Örebro Län
och Örebro Läns Företagsarkiv
i samarbete

Nikolaigatan 3
702 10 ÖREBRO
Tfn 019-611 29 00 (även texttfn)
Fax 019-611 81 20
E-post:
arkivcentrum@arkivcentrum.t.se
Internet: www.arkivcentrum.t.se

ström, ombudsman på LO, menar
emellertid att alternativet alltid hållits vid liv. Det hävdar han i den
nyligen utkomna och mycket uppmärksammade boken ”Den röde
patriarken” där han kartlägger de
auktoritära strukturerna inom arbetarrörelsen. För örebroare har boken ett särskilt intresse efter som
författaren har valt Harald Aronsson som exempel på efterkrigstidens ”röde patriark”.
Kom och lyssna, ställ frågor och
diskutera med Olle Sahlström!

