Kallelse till årsmöte den 23 mars
i Linköping och digitalt
Medlemmar kallas �ll årsmöte för Östergötlands
Arkivförbund den 23 mars på Föreningshuset Fontänen,
Västra Vägen 32 i Linköping eller digitalt via länk.
18:00 håller Camilla Smedberg föredraget Vi länsat haver
Östgötha bank
Cirka 19:00 fika
Cirka 19:20 årsmötet startar
Organisa�on och medlemsarkiv har rä� a� representera
med e� ombud. Anmälan sker senast �sdagen den 8
mars, �ll albin@arkivost.se eller 070 990 1221. Vi
behöver få personnamn, organisa�on, e-postadress eller
postadress och telefonnummer samt veta om ni vill vara
med på plats eller digitalt via länk.
Verksamhetsberä�else och dagordning och eventuella
inloggningsuppgi�er skickas via e-post �ll de anmälda
ombuden innan årsmötet. Meddela om ni vill ha
möteshandlingarna utskrivna på papper vid själva mötet.
Faktura över medlemsavgi�en bifogas eller skickas �ll er
kassör/ekonomiavdelning. Medlemsarkiv erlägger ingen
avgi�. Observera a� vi endast kan ta emot betalning via
Bankgiro.

Byggnaden vid Stora Torget i Linköping
där banken var inrymd. Bildkälla: Bild
Linköping.

Föredrag:

Vi länsat haver Östgötha Bank
- Det stora bankrånet i
Linköping 1854
Landets då största bankrån
genomfördes i Linköping 1854.
Förövarna kom över en enorm summa
pengar och rånet överträffades inte
förrän vid e� tågrån i England 1963.
Camilla Smedberg är �ll vardags
ceremonimästare och projektledare
vid Linköpings Universitet. Som
lokalhistoriker i Åtvidaberg har hon
gjort sig e� namn genom podden
Åtvidaberg i backspegeln som görs
�llsammans med Roy Andersson.
Noggrann arkivforskning har resulterat
i flera böcker och populära föredrag.

Personuppgi�er
Som medlem i Östergötlands Arkivförbund registreras din organisa�ons kontaktuppgi�er i
vårt medlemsregister. Ändamålet är a� hålla e� korrekt och uppdaterat medlems- och
hyllmeterregister, samt a� kunna kontakta medlemsorganisa�oner per brev, e-post och
telefon med kallelser, fakturor, informa�on och övrig kontakt med medlemmar. I vissa fall
förekommer personuppgi�er, men aldrig personnummer. E�er införandet av
dataskyddsförordningen (GDPR) krävs e� godkännande för nämnda register. Genom
inbetalning av medlemsavgi�er godkänns hantering av personuppgi�er. I väntan på nya
direk�v har Östergötlands Arkivförbund följande policy för GDPR:
�
�
�

a� föreningar som framöver kontaktar oss med förfrågan om mo�agande av
GDPR-klassade arkivhandlingar är välkomna
och ska känna sig trygga i a� vi som arkivins�tu�on kan och bör ta hand om
föreningslivetsoch företagens GDPR-klassade handlingar
e�ersom vi inväntar en lösning som �lldelar oss rä�en a� handlägga och bevara
dessa handlingstyper för långsik�ga arkivändamål

Camilla Smedberg. Foto: Privat.

