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Årsmötet hölls digitalt på grund av coronapandemin den 20 april via Zoom.

l § IVIötets öppnande och fastställande av dagordning
Torgny Larsson hälsade alla välkomna till stämman och förklarade mötet för öppnat.

Dagordningen fastställdes utan ändringar eller tillägg.

Till stämmoordförande utsågs Torbjörn Ahlin, till sekreterare Elinor Magnérus. Till

rösträknare tillika j usterare utses Peter Alsbjer och Gunilla Hammarland.

2 § Årsmötets stadgeenliga utlysande
Kallelse utskickad per post v. 13, den 31 mars. Kallelsen lades på hemsidan och på sociala

medier samma vecka. På hemsidan lades informationen om stämmodatum i början av mars.

3 § Ombudsupprop
Upprop av närvarande ombud. 57 deltagare totalt som representerande 34 organisationer, 3

enskilda medlemmar och 20 övriga inklusive styrelseledamöter.

4 § Behandling av verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen läses mbrikvis av ordföranden, ordet lämnas fritt varefter godkänns

av ombuden och beslutas läggas till handlingarna.

5 § Behandling av den ekonomiska berättelsen

Kassören redogör för den ekonomiska berättelsen.

Sif Eklund, saknar en tabell om budget 2020 i samma handling som utfallet. Budget 2020
skickas till stämmodeltagama.

6 § Revisorernas berättelse

Läses upp av ordinarie revisor UlfMarcusson. I denna föreslår revisorerna ansvarsfrihet för

Styrelsen för verksamhetsåret 2020.

7 § Fastställande av balans- och resultaträkning

Balans- och resultaträkningen fastställs av årsmötet. Årsmötet beslutar lägga dem till

handlingarna.

8 § Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

9 § Medlems- och hyllavgifter 2022
Arkivchefen redogör för nuvarande medlems- och hyllavgifter.

Hyllavgifter 180 kr per påbörjad hyllmeter och år.
300 kr per påbörjad hyllmeter och år när det gäller gallringsmaterial.

Organisationer
Antal medlemmar
1-100
101-200
201-500

Avgift/år
100kr
150kr
300kr
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501-1 000
l 001-3 000
3001-

Företag

Antal anställda

1-5

6-100

101-

400kr
700kr
l 000 kr

Avgift/år

100kr

500kr

1000kr

Årsmötet beslutar om oförändrade medlemsavgifter och hyllavgifter för 2022.

10 § Budget 2021
Kassören redogör för budget 2021. Årsmötet godkänner den föreslagna budgeten.

11 § Verksamhetsplan 2021-2022
Arkivchefen redogör för verksamhetsplanen 2021-2022.

Årsmötet godkänner verksamhetsplanen.

12 § Beslut om antal ledamöter i styrelsen

Årsmötet beslutar att minska antalet styrelseledamöter till femton (15), inklusive ordföranden.

Samtliga ledamöter är ordinarie.

13 § Val
a) Ordförande

b) Nio ledamöter

c) En revisor

d) En ersättare

e) Valberedning

Till ny ordförande väljs Torgny Larsson, Pappers avd. 52.

Till ledamöter på 2 år omvälis
Lise-Lotte Alm, Svensk Handel Örebro köpmän
Marie Danielsen, Örebro universitetsbibliotek

Göran Janzon, Evangeliska Frikyrkan

Hans Lundell, Enskild medlem
Magnus Persson, Örebro södra Rotaryklubb
Gunilla Pihlblad, Convenience Stores Sweden

Nyval på l år (fyllnadsval) välts
Agneta Blom, KFUM Örebro

Egon Harfeldt, PRO Kultur
Ingemar Söderström, Strängnäs Stiftshistoriska sällskap

Till ordinarie revisor på 2 år väljs (nyval) Anders Olsson,
Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län.

Till revisorsersättare väljs (nyval) Britt Olofsson, Lokalhistoriska
sällskapet i Örebro län.

Till ledamöter i valberedningen väljs Peter Alsbjer, Örebro, Lilian

Edström, Kumla, Sif Eklund, Karlskoga. Peter Alsbjer väljs som

sammankallande.

14 § Rapporter
Under året har regeringen initierat ett demokratiupprop och en inbjudan till organisationer att
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skriva under demokratideklarationen. Det är styrelsens förslag att demokratiåret

uppmärksammas genom att arkivet undertecknar demokratideklarationen. Stämman ställer sig

bakom och antar uppropet. Under stämman undertecknar ordförande Torgny
Larsson deklarationen för ArkivCentrums räkning.

Arkivchefen redogör om arkivets demokratifrämjande arbete de kommande åren för hela

länet, barn och unga och utifrån etnisk och språklig bakgrund.

Biträdande riksbibliotekarien vid Kungliga Biblioteket i Stockholm, Lars
Ilshammar, håller ett föredrag under rubriken "Utan arkiv, ingen demokrati". Ilshammar lyfter

arkivet som samhälls- och minnesfunktion som en garanti för ett demokratiskt samhälle,

"Arkivet är en av de bärande strukturerna i samhällsbygget. Tillsammans med bibliotek och

museer brukar arkivet ofta lyftas fram som omistligt för att detoffentliga samtalet ska bli
begripligt och meningsfullt. Om vi ska kunna förstå samtiden och planera för framtiden måste

vi helt enkelt ha tillgång till erfarenheter från förflutna. Idag när faktaresistensen breder ut
sig och alla kan skriva sin egen historia efter tycke och smak blir oförvanskade historiska
källor särskilt viktiga."

"Men det som inte finns i arkiven existerar egentligen inte. Arkiven bevarar våra minnen och

våra identiteter. Människans kamp mot makten är minnets kamp mot glömskan, som det
träffande heter i en aktuell podcast om staden, arkiven och biblioteken. Utan arkiven riskerar

vi att drabbas av samhällelig demons. Att förstå vilka vi är och varifrån vi kommer är

nödvändigt om vi ska kunna bestämma vart vi ska. Därför borde en aktiv och generös

arkivpolitik vara en helt självklar prioritet i bygget av en hållbar välfärd för framtiden.

16 § Övriga frågor Inga övriga frågor fanns.

17 § Avslutning
Fyra ledamöter ur styrelsen och samtliga i valberedningen slutar vilka avtäckas muntligt.

Någon form av uppskattning kommer att komma efter stämman. Torgny tackar för det
fortsatta förtroendet som ordförande. Denna årsstämma var välbesökt, men vi ser fram emot

ett fysiskt, liksom det 50-årsjubileum som vi skjutit på framtiden på grund av flytt och
pandemi. Tack till Torbjörn Ahlin för insatsen som årsmötesordförande.
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