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Minnesanteckningar förda vid Östergötlands
Arkivförbunds personalträff i Kvillinge
föreningsarkiv den 12 juni 2013
Närvarande
Bergström
Hagdahl
Jacobsson
Jacobsson
Johansson
Köhler
Lindqvist
Loorents-Peterson
Moqvist
Morgny
Nykvist
Peterson
Rygaard
Sandberg
Söderholm
Wennerblad

1.

Albin hälsade välkomna.

Presentation och rapporter
-

3.

Östergötlands Arkivförbund
Söderköpings Arkivförening
Vikbolandets- arkiv och historieförening
Söderköpings Arkivförening
Linköpings stadsarkiv
Svenskt Uppfinnaremuseum
Östergötlands Arkivförbund
Kvillinge föreningsarkiv
Kvillinge föreningsarkiv
Regna hembygdsarkiv
Norrköpings föreningsarkiv
Vikbolandets- arkiv och historieförening
Söderköpings Arkivförening
Vånga hembygdsarkiv
Vånga hembygdsarkiv
Kvillinge föreningsarkiv

Mötets öppnande
-

2.

Peter
Lisbeth
Lars-T
Margareta
Monica
Anders
Albin
Maria
Sven-Arne
Bengt-Ola
Annette
Eva
Jan
Eivor
Ingegerd
Lars

De närvarande presenterade sig och lämnade muntlig rapport över pågående verksamhet.

Information från arkivförbundet
-

Det digitala arkivredovisningssystemet Visual Arkiv har under våren börjat fördelas till de medlemsarkiv som
anmält intresse. De mindre medlemsarkiven har möjlighet att kostnadsfritt låna en bärbar dator med Visual Arkiv.
Genom att mata in arkivförteckningarna i systemet blir de mer standardiserade och arkiven blir lättare att arbeta
med och söka i. Genom tjänsten Visual Arkiv på nätet blir arkivförteckningarna ocksp fritextsökbara på Internet
och länkas till NAD, Nationell Arkivdatabas.

-

Planering inför Arkivens dag är redan igång. Liksom tidigare år kommer det att bli ett centralarrangemang i
Linköping. Dit är alla medlemsarkiv och andra organisationer är välkomna att ställa ut och göra reklam för sitt
arkiv. Det kommer också att bli ett flertal föreläsningar.
Många medlemsarkiv väljer att hålla öppet i sin egen lokal och under 2012 var det öppet vid 15 olika platser under
dagen!

-

Arkivförbundet ingår i nätverket Östgötaljud, tillsammans med representanter från bl.a. Linköpings universitet,
Sveriges Radio, Östergötlands museum, Arbetets museum och Flygvapenmuseum. Nätverket planerar till hösten
att börja använda en ny ljudinventeringsblankett. Meningen är att inventera befintliga ljudinspelningar och
blanketten kommer att skickas till medlemsarkiven. Vidare planeras en kurs rörande ljudinspelning den 21
november 2013. Inbjudan till den kommer under hösten.
De arkiv som förvarar ljudinspelningar rekommenderas att avvakta tills ljudblanketten kommer. För att digitalisera
inspelningarna rekommenderas Svenskt Ljudmigreringscentrum i Västervik.

-

Registreringen av historiska försäkringsbrev ur Östgöta Brandstodsbolags arkiv går för närvarande på sparlåga.
Personalen som tidigare varit sysselsatta med detta har på flera håll fått andra arbetsuppgifter, delvis p.g.a.
Åtvidabergs 600-årsjubileum. Än finns åtskilliga hyllmeter av material som ska registreras. Kontakta
arkivförbundet om det finns intresse för att registrera något viss socken.
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-

4.

Skanningsprojektet flyttades under början av året till Vånga hembygdsarkiv. Projektet går ut på att
medlemsarkiven får låna en skanner och blir instruerade i hur deras fotosamlingar kan digitaliseras. Den som är
intresserad av att låna skannern är välkommen att kontakta arkivförbundet.

Diskussioner
Då inga ordentliga minnesanteckningar fördes under träffen återges här endast en del kortfattade uppgifter.

5.

-

Diskuterades hur de olika arkiven gör vid forskningsförfrågningar i aktiva organisationers arkiv. Hur
materialet får tillgängliggöras för forskare ska finnas reglerat i depositionsavlaten, men vid Norrköpings
föreningsarkiv saknas avtal i stor utsträckning. Därför måste aktiva föreningar kontaktas varje gång det kommer
en forskningsförfrågan som rör deras material. Det är både ineffektivt och krångligt. Rekommendationen är att
försöka upprätta depositionsavtal, vilka gäller så länge de inte upphävs. Alltså ska inte en styrelseledamot från en
aktiv förening kunna mota forskare, om det står i avtalet att materialet är fritt för forskning. Meningen är ju att det
material som förvaras skall vara tillgängligt i största möjliga mån.

-

Diskuterades om priser för deponerat material. Framkom att priset varierar kraftigt mellan olika medlemsarkiv. Ett
arkiv tar 80 kr/hm, ett annat 225 kr/hm och ett tredje 300 kr/år oavsett storlek. Arkivförbundet kommer att
upprätta en enkät för att få en så komplett bild av priserna vid medlemsarkiven som möjligt, för att därefter
utarbeta en rekommendation. Vidare diskuterades engångsersättning för ordnings- och förteckningsarbete, samt
priser för kopiering.

Nästa personalträff
-

Nästa personalträff är planerad till november och kommer äga rum på Ladsarkivet i Vadstena. Mer information
kommer under hösten.

Vid pennan
……………………………………………..
Albin Lindqvist

