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Aktstycket
Medlemsblad för
Folkrörelsernas arkiv
i Örebro län
Nr 1/1995
Bästa medlem, Du håller i Din
hand det första numret av arkivets nyaste alster, ett medlemsblad, som i fortsättningen kommer att vara styrelsens och personalens kanal till våra medlemmar. Arkivet brukar höra av sig
till medlemmarna 3-4 gånger
om året med utskick av olika

slag och denna kontakt hade vi
nu tänkt formalisera i ett medlemsblad.
Kallelser, protokoll, meddelanden och information av olika
slag från vårt verksamhetsområde kommer att utgöra det huvudsakliga innehållet i bladet. Det
ska utkomma 4 gånger om året.
Först av allt vill vi önska alla
500 medlemsorganisationer en
God Jul och ett Gott Nytt år
samt tacka alla dem i vår medlemskrets som vi har haft kontakter med under året för ett gott
samarbete under 1995.

Praktiskt
Med detta blad följer ett inbetalningskort till de organisationer
som har hyllmeteravgifter att
betala. Var vänliga att sänd in
era betalningar så snart som
möjligt.
Några få medlemsorganisationer har missat att betala 1995
års medlemsavgift. De som inte
har gjort det far ett inbetalningskort som vi ber er använda er av
snarast möjligt. Om ni betalat
medlemsavgiften under den sista tiden, ber vi er bortse från påminnelsen.
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Protokollet från vårt trevliga
årsmöte i Karlskoga återfinner ni
tryckt i detta blad.

50-talet fortstitter.
Nu också på band
och med Raketost! !
Arkivets bok Doris, Snoddas och
alla vi andra. BerälIeiser om 50talet har blivit en stor framgång.
Den första upplagan tog slut under hösten och vi har nu gjort en
ny tryckning som ni medlemmar
kan köpa direkt av oss för det for-

månliga priset av 200 kr. Passa på
att lägga upp ett litet lager. Doris
och Snoddas är en jättefin gåva
att representera med i alla sammanhang. Passa på innan också
denna upplaga är slut.
Arkivet har också gjort en
kassett med 50-talsmusik. Den
heter givetvis Doris, Snoddas och
alla vi andra. 50-talets största
schlager och kan av medlemmarna erhållas för det fascila priset
av 50 kr. Bandet innehåller en
schlager for varje år under 19501959. Bosse Fransson, arkivets

ADB-expert och Radio Örebros
kända radioröst, har producerat
kassetten . Ack, vem minns inte
Valpen i fönstret och de andra
godingarna! Skynda och beställ!
Lagret är snart slut.
Alla minns den klassiska
Raketosten. Arkivet har nu gjort
ett läckert vykort som heter 3 x
Raketost som baseras på en tavla
med samma namn, målad i våras
av Björn Wallin till Vuxenskolans vårsalong. Kortet kan av
medlemmarna köpas hos arkivet
for 5 krist.

Folkrörelsearkivets årsmötesprotokoll
Datum 1995-03-22
Tid
19.00-20.00
Plats Karlskoga
folkhögskola

1 § Mötet öppnas
Ordforande Thord Strömberg
öppnade mötet, hälsade de närvarande varmt välkomna och underströk det historiska i att arkivet for forsta gången höll sitt möte utan for Örebro. Genom det
samarbete som inletts med Karlskoga kommun och dess folkrörelsearkiv och genom de många
medlemmar som tillkommit från
Karlskoga, är det naturligt, framhöll Strömberg, att förlägga årsmötet just i Karlskoga. Han
tackade även Karlskoga folkhögskola for att den ställt sin fina aula till arkivets forfogande.
Dagordningen kunde därefter
godkännas efter ett tillägg under
§ 9 b av ett fyllnadsval aven ordinarie styrelseledamot för ett år.

2 § Ombndsregistrering
Ombud från 88 medlemsorganisationer var närvarande. Registrering skedde på fortryckta

namnlistor. Totalt var ett drygt
100-tal personer närvarande.

3 § Mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Per
Israelsson, PRO:s samorganisation i Karlskoga. Till mötessekreterare valdes Göran Henrikson
och till justerare Ake Jägerhed,
IOGT-NTO, Örebro län och
Vanja Sundin, Karlskoga socialdemokratiska kvinnoklubb.

4 § Styrelsens berättelse
Per Israelsson tackade for mötets
fortroende och fortsatte mötesforhandlingarna med en genomgång av styrelsens berättelse rubrik for rubrik. Resultat- och balansräkningen genomgicks också
och mötet kunde därefter enhälligt godkänna styrelsens berättelse.

5 § Revisionsberättelsen
Ordföranden läste därefter upp
revisionsberättelsen. I berättelsen
foreslogs ansvarsfrihet for styrelsen samt att resultat- och balansräkningen skulle fastställas av
årsmötet.

6 § Ansvarsfrihet, balans- och
resultaträkning
Arsmötet beslutade om full och
tacksam ansvarsfrihet samt fastställde den framlagda balans- och
resultaträkningen för år 1994.

7 § Medlemsavgifter och hyllavgifter
På styrelsens forslag, som sänts
ut i förväg med årsmöteshandlingarna, fastställdes enhälligt av
årsmötet foljande avgifter for år
1996.
Medlemmar

Arsavgift

,

1- 100
101-200
201-500
501-1 000
1001-3000
3001 -

100 kr
150 kr
300 kr
400 kr
700 kr
1 000 kr

Medlemsavgiften inbegriper fri
förvaring aven hyllmeter. Därefter kostar varje påbörjad hyllmeter 125 kr per meter och år.
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8 § Arbetsplan och budget för
1995 och 1996
Göran Henrikson föredrog styrelsens handlingsplan för 19951996:
l. Satsning på ordnings- och
förteckningsarbete, gallring och
depåfrågor.
2. Slutföra inventeringen i
Adolfsberg-Mosjö och Brickebacken-Gällersta kommundelar.
Påbörja inventering iTysslinge
och Kils kommundelar.
3. Fortsatt satsning på arkivet
i Karlskoga.
Arbetsplanen liksom budgeten för 1995-1996 kunde därefter
godkännas av årsmötet.
9 § Val
Val:
a) Till ordförande för ett år
omvaldes Thord Strömberg, Lokalhistoriska sällskapet i Örebro
län.
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes för två är: Bo Zetterlund, ABF Örebro län, Ragnar
Åberg, Örebro kristna samarbetsråd, Stig Bergström, Örebro läns

idrottshistoriska sällskap samt
Anna-Kajsa Persson, Norra Vätternbygdens hembygdsförening.
Ingrid Gustafsson, Studieförbundet Vuxenskolan, Örebro län,
valdes som ordinarie ledamot för
ett år i stället för Kerstin Ryrfeldt, Studieförbundet Vuxenskolan, Örebro län, som begärt
entledigande från sitt styrelseuppdrag.
c) Till suppleanter för ett år
omvaldes Helge Hagberg, Örebro socialdemokratiska arbetarekommun, Sören Klingneus, Västernärkes hembygdsförening, Olle Larsson, PRO-föreningarnas
samorganisation i Örebro, Gunilla Lindholm, Örebro kom munaltjänstemannaförening
och
Hans LundelI, Karlskoga bildningsråd.
d) Till revisor för två är omvaldes Le-Roy Wenzel, Örebro
läns hyresgästförening.
e) Till revisorssuppleanter för
ett år omvaldes Christina HållBjörk, Örebro läns hyresgästförening och Björn Hagel, Örebro
ABF-avdelning.
f) Ulla Nyström, Siv Palm-

gren och Ingegärd Lindblad samt
Göran Henrikson som adjungerad omvaldes för ett år som valberedning.
Samtliga val var enhälliga.
10 § Rapporter
Sekreteraren avgav följande rapporter:
l. Arkivet har träffat ett avtal
med Karlskoga kommun om ordnande och förtecknande av kommunens arkiv. Arbetet pågår för
fullt.
2. En eventuell lokalsamverkan i gamla Post- och Telehuset i
Örebro mellan Folkrörelsernas
arkiv och Örebro läns företagsarkiv utreds av de bägge arkivens
styrelser.

11 § Avslutning
Då inga övriga frågor fanns att
behandla avslutade ordföranden
mötet.
Årsmötesprogrammet fortsatte med musik av Karlskoga kulturskola och ett bejublat framträdande av länets Grand old ståupp-lady Lola Näsman, som kåserade om Karlskoga och Karl-

Beställning
Härmed beställs
ex av Doris, Snoddas och alla vi andra å 200 kr
_ _ ex av musikkassetten 50-talets största schlager å 50 kr
ex av 3 x Raketost å 5 kr
_ _ ex av Lokalhistorisk Läsning nr 3 å 80 kr
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skogingar.
Därefter vidtog kaffe med
dopp i den välutrustade folkhögskolans matsal samt så småningom hemfård i den förhyrda
bussen.
Göran Henrikson
Justerat
Ake Jägerhed Vanja Sundin

för Örebro läns företagsarkiv .
Vårt arkiv har varit med i dessa
diskussioner och de har lett fram
till ett avtal som innebär att Företagsarkivet fr o m januari 1996
finns på tredje våningen i gamla
Post- och Telehuset i Örebro, Nikolaigatan 1-3. I januari 1998
kommer så vårt arkiv att flytta in
samma lokaler på Nikolaigatan.

Livsbilder
Eva Dahlström, redaktör för alla
arkivets böcker, har i samarbete
med landets stora studieförbund
initierat en ny landsomfattande
skrivarkampanj. Arkivet är med
på ett hörn och stödjer initiativet
och kommer också att arkivera
alla bidrag. Ni får med Aktstycket
ett ex av skrivarbroschyren. Se
till att den hamnar hos rätt person. Fler broschyrer kan sändas
efter hos Eva. Fatta pennan!
Kampanjen håller på t o m januari 1996.

Nya lokaler om två år
Under 1995 har diskussioner
förts med Telaris om nya lokaler

Kursverksamhet 1996
Under 1996 kommer arkivet att
erbjuda sina medlemsorganisationer kurser av olika slag med
anknytning till arkivfrågor och
dokumenthantering. Vi tänker
dels erbjuda våra mindre och medelstora medlemmar kvällskurser
i arkivfrågor dels också hålla
halvdagskurser för våra större
medlemsorganisationer i dokumenthanterings- kontorsdriftsfrågor. I nästa nummer av Aktstycket
kommer dessa kurser att utlysas.

Ny årgång av Loka/historisk Läsning

De samordningsvinster de bägga
arkiven då kommer att göra är betydande.
F. n. går flyttlassen för fullt
från gamla Kexen till gamla Posten.

Lokalhistorisk Läsning har precis
kommit ut med sitt tredje nummer. Arkivet kan erbjuda sina
medlemmar denna lilla fina skrift
för endast 80 kr. Boken är på 90 s
och innehåller uppsatser om Luffarkonferensen i Hallsberg 1921
och l maj 1903 i Örebro. En beskrivning av Edsbergs härad från
1762 finns här publicerad för första gången. Boken innehåller 5
uppsatser. Beställ med hjälp av
blanketten nedan.

Folkrörelsernas arkiv i Örebro län
Fabriksgatan 19 A
703 23 ÖREBRO
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