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FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTESFÖRHANDLING 

FÖRENINGSARKIVET-VÄNERSBORG 2022-04-20 KL 18.00 

 §1. Mötets öppnande 

§2. Fråga om mötets behöriga utlysande 

§3. Fastställande av dagordningen 

§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

§5. Fastställande av röstlängd 

§6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive bokslut 

§8. Revisorernas berättelse 

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 

§ 10.  Fastställande av medlemsavgiften/ hyllmeteravgiften 

§11. Fråga om arvoden 

§12. Fastställande av budget och verksamhetsplan 

§13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen. Årsmötet avgör ordningen vid ändring.                   

Enligt följande : 

Val av ordförande 1 år 

4 ledamöter och 2 ersättare. Konstituerande väljer plats för ledamöterna inom styrelsen. 

Val av revisorer och ersättare: 1 revisor 1 år, 1 ersättare 1 år. 

Val av valberedning, 3 personer varav en sammankallande. 

§14. Behandling av styrelsen eller revisorer väckta frågor 

§15. Behandling av väckta motioner 

§ 16. Mötets avslutande 
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FÖRENINGSARKIVET-VÄNERSBORGS STYRELSE 2021 

STYRELSE 

Bo Carlsson ordförande 

Lennart Svensson vice ordförande 

Håkan Bodén kassör 

Lennart Ahnstedt sekreterare 

Kerstin Backlund Ledamot 

Bengt Larsson Ledamot utsedd av Vänersborgs kommun 

Hans-Peter Nielsen ersättare utsedd av Vänersborgs kommun 

Ingrid Rylander ersättare 

Bill-Arne Andersson ersättare 

Revisorer 

Lennart Käck  

Torsten Gunnarsson utsedd av Vänersborgs kommun 

 

Arkivföreståndare 

Maud Danielsson (75%) 

 

Möten 

Styrelsen har genomfört  1 årsmöte digitalt och 8 styrelsemöten möten  varav 1 konstituerande möte 

 

Årsmötet 

Föreningens årsmöte hölls  digitalt  via Teams  p g a fortsatt ”Corona pandemi” 2021-04-21 

Årsmötet var förberett genom att aktuell information tillsammans med kallelsen, utsänts till                

föreningarnas egna  utvalda ombud.  

Kassören gjorde en kortfattad redogörelse för det ekonomiska, inga synpunkter framfördes.                

Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet  för styrelsen. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och bokslut 

godkändes och lades till handlingarna. 2 justerare/rösträknare var utsedda  efter förslag och det upp-

rättades ett protokoll som efter justeringen sändes ut till alla ombud som medverkat.                            

Protokollet finns även tillgängligt för alla på vår hemsida. 

Medverkande medlemmar var 22 ombud av 30 anmälda. Orsakerna till frånvaron var av skilda orsaker. 

Stadgarna revideras efter beslut av årsmötet och ligger på vår hemsidan för den som vill fördjupa sig. 
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Ekonomi 

Föreningens ekonomi redovisas i bokslutet. Enligt bokslutet så har arbetet med uppstramningen med 

fakturering och uppföljning samt en inventering av arkiven som är deponerade i depån gett resultat 

2021 och föreningen går med en liten vinst  för första gången på många år. Styrelsen ser med försiktig 

optimism på framtiden.  

 

Fältarbete 

 Lanseringsevent Digitaliseringsarbetet Digisam konferens via zoom. 

 Användarträff Visual Arkiv med information och nyheter inför framtiden digitalt.  

 Deltagare Maud Danielsson. 

 Maud har varit behjälplig med att gallra i SRF-Vänersborg – Färgelandas lokalförening av Synska-

dades Riksförbund. 

 Forskat i våra egna arkiv för att  finna  levande och nedlagda idrottsföreningar, gjort en lista och 

översänt den till Idrottshistoriska föreningen. 

 Bo Carlsson, Lennart Svensson och Lennart Ahnstedt har vid 3 tillfällen träffats och monterat                    

2  stycken ställningar till fanförvaringen. 

 Planeringsmöte inför Kulturveckan med temat ”Livslust” Digitalt .Kerstin Backlund var deltagare. 

 Möte inför kulturveckan  digitalt via teams. Deltagare Maud Danielsson 

 Arkivförbundets Höstkonferens  2 dagar. Deltagare Maud Danielsson  

 Forum för arkiv - digitalt möte för kollegor emellan Deltagare Maud Danielsson 

 

 

Medlemsföreningar 

 Besök av föreningar som forskat i eget material och gjort leveranser till arkivet 

 Några siffror: 

 17 stycken leveranser av material 

 20 stycken  Råd via telefon om inlämning och hantering av eget material 

 2 stycken   Utförda forskningar 

 2 stycken nya medlemmar och 3 stycken gåvor samt 1 som hämtat ut och avslutat medlemskap. 

 164 stycken betalande medlemmar och 140 stycken ”döda ” föreningar som är utan ägare samt 

ett 

 50-tal fanor som är klara för dokumentering från Vänersborgs kommuns föreningar. 



 5 

 

Föredrag 

Maud har informerat om arbetet med projektet ”rädda fanor” vid 3 tillfällen vid besök i 

Regionarkivet vid studiebesök. Projektet går ut på att fotografera och dokumentera alla 

fanor som finns inlämnade från Vänersborgs kommun. 

Efter att dokumentation om vilken förening /skrå eller organisation och tyg,                    

färger, mönster på fram och baksida noterats så förpackas fanan med syrafritt papper, 

rullas därefter runt en papprulle skyddad av tubgas för att sedan viras in i syrafritt bo-

mullstyg till en ”smällkaramell”. För att sedan gå till en hängande förvaring på ställning. 

Varje förening som har fana kommer att få ett kort och ett dokument  inskrivet i sitt    

arkiv för att vid behov  kunna låna hem fanan eller göra en egen reproduktion. 

Föreningsarkivet samarbetar med Älvsborgsarkivet förenings-och lokalhistoria och tar 

även emot fanor från hela regionens lokalarkiv som ej har egen förvaringsmöjlighet. 
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Studiebesök 

 Ett välkommet studiebesök arrangerades till Trädgårdsföreningen Göteborg genom                             

Arkivverksamma i Väst med bra information rörande program  med förteckning av material både     

lokalt och internationellt. 

 Även Skaraborgs föreningsarkiv besöktes med mycket lärorik information rörande bevarande av       

inlämnade fanor från länet. Både rörande inpackningen och förvaring.                                     

Många tips att ta med hem till Vänersborg. 

 

Kulturveckan 

Föreningsarkivet deltog med en tvåsidig utställning under kulturveckorna i entrén på Folkets hus 

48 besökare skrev i gästboken och vi blev även berikade med några fina teckningar . 

2021-10-23 - 2021-11-07 med Tema ”Livslust” 
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                                                                       Arkivens dag 

Lördag 13 november var det dags för Arkivens dag som återkommer varje år. 

84 besökare räknades in och det var varierande åldrar.                                                        

Det är ju ett samarbete mellan Föreningsarkivet-Vänersborg, Regionarkivet Vänersborg 

samt vanligtvis även Kommunarkivet Vänersborg som ej deltog i år. 

Det var ett varierande utbud i programmet och mycket uppskattat av besökarna. 

Två stycken föreläsningar ,Civilförsvarsförbundet  

informerade, rundvandringar i arkivet och utställningar 

b.la fanutställning med reproduktioner av utvalda fanor ur 

samlingen som är under omhändertagande i                    

projektet ”rädda fanorna”  så att fanorna bevaras inför 

framtiden på ett bra sätt. 
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ARKIVENS DAG 2021-11-13 

• Dagen bestod av 2 föreläsare som var mycket välbesökta. 

 Historieförening berättade om Emelie Flygare-Carléns liv och Bo Tallbo lät 
oss höra om Ishockeyns 75 år i Vänersborg. 

• Civilförsvarsförbundet var den inbjudna föreningen och var mycket populära bland besökarna. 

• Nytt för året var fanutställningen bestående av reproduktioner och utställning med information av 

Liz och Maud som arbetat med fanornas bevarande. 

• Intervjuer med patienter och bilder från Kroppefjälls Sanatorium kunde man också ta del av. 

• 84 stycken besökare kom under dagen och en stor del av besökarna gick även rundvandring i     

arkiven och fick höra information om huset, e-arkivet samt om arkiven som finns inhyrda i  huset, 

Kommunarkivet Vänersborg, Förvaltningen för kulturutveckling och Föreningsarkivet Vänersborg. 
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2021 har ju även i år varit ett speciellt år för oss alla. Så även för föreningsarkivet.  

Men vi har använt tiden som vi arbetat hemifrån och även när vi sakta återvänt till kontorsarbetet till 

att fortsätta det omfattande arbete i vårt  registreringsprogram Visual Arkiv i datorn som påbörjades 

under 2020. Så nu är det större ordning och reda på arkiven till glädje för Maud på kontoret. Det har 

även funnits tid till att sortera och iordningsställa leveranser som stått i kö  och skrivits in i                  

programmet, ett jobb som det ofta saknas tid till i normala år. Det kommer ju till glädje för alla våra 

medlemmar som får en bättre översikt över sitt material.  

Studiebesök hos föreningsarkivet i Skaraborg  har gjorts i syftet att skaffa sig ytterligare kunskap inför 

starten av ”rädda fanorna” och träffa kollegor inte minst. 

 

• Föreningsarkivet är anslutna till Svenska Arkivförbundet 

• Älvsborgsarkivet  förenings - och lokalhistoria 

• Vår arkivföreståndare är medlem i intresseföreningen Arkivverksamma i Väst som    

arrangerar studiebesök på olika platser, 

i år var det Botaniska i Göteborg som 

stod på agendan. 
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Medlemsavgift  Prisindex kommer ny 2022 01 14 

Enligt antaget förslag vid årsmöte 2021 indexreglering upp till närmaste 10-tal kr/år . 

 

2022  

 Distrikt, Förbund och organisationer = 1010/år + 100 kr /hyllmeter                      

fr.om hyllmeter 2 

 Föreningar med fler än 20 medlemmar = 510kr/år + 100 kr/hyllmeter                

fr.om hyllmeter 2 

 Föreningar med mindre än 20 medlemmar = 410kr/år +100 kr/hyllmeter           

fr.om hyllmeter 2 

 Personarkiv 210kr/år+100 kr/hyllmeter fr.om hyllmeter 2 

 

Förslag till Medlemsavgift 2023  

Följande år indexreglering upp till närmaste 10-tal kr/år i ökning för alla på avgiften   

enligt årets KPI ( Konsumentprisindex) 

 

 

Stadgar  

Stadgarna reviderades vid digitalt årsmöte 2021  

återfinns för den intresserade att läsa på vår hemsida -Föreningsarkivet-Vänersborg.se 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Verksamhetsplan 2022 för Föreningsarkivet Vänersborg 

 

 

Föreningsarkivet Vänersborg förvaltar material åt ca 600 föreningar varav 164 föreningar/distrikt är                

betalande medlemmar och resterande föreningar är nedlagda. 

Föreningarna disponerar tillsammans 1500 hyllmeter material som är representativt för Vänersborgs 

föreningslivs historia fram till idag. 

Personalens arbetsuppgifter är att ta emot, förteckna och förvara samt katalogisera det material som 

lämnas in till arkivet.  

Underlätta tillgängligheten av arkiven genom utförlig information via Visual Arkiv och NAD ( Nationella 

Arkiv Databasen), även ge tillgång till forskningsmaterial för studerande, släktforskare och övriga      

forskare. Ge rådgivning i frågor rörande arkivering, gallring samt hantering inför leveranser till             

föreningsarkivet. Arbeta med skolor för att sprida kunskap om våra arkiv samt visa på vikten av          

källsökning av material. Personalen fördjupar kunskaperna kontinuerligt  på olika sätt. 

Föreningen får bidrag för del av lön till personal. 

 

Kort sammanfattning av året 2021 

 

Det har varit ännu ett år av pandemi som inneburit begränsningar i arbetet av olika slag, arbete        

hemifrån och digitala möten samt indragning i fysiska möten med människor. 

• Fortsatt att söka efter ägare till arkiv som tidigare ej haft faktura på många år. 

• Gjort klart arbetet med uppdatering av informationen av Visual Arkiv programmet till personalens 

glädje då detta underlättar det dagliga arbetet. 

• Deltagit med utställning under Kulturveckan samt Arkivens dag som genomfördes fysiskt i          

begränsad upplaga. 

• Två nya medlemmar. 

• Startat igång projektet ”rädda fanor” med dokumentation och förpackning av fanor som            

inkommit för förvaring till arkivet. Projektet genomförs tillsammans med  Älvsborgsarkivet        

Förenings– och lokalhistoria och det innebär att vi tar emot även fanor från lokala föreningsarkiv i 

regionen som ej har bra förvaringsmöjligheter i egna lokaler. 

• Uppdaterat  hemsidan kontinuerligt  

• Förkovrat  personalens kunskaper genom digitala konferenser samt kurser. 

• Styrelsen har varit aktiva monterare av två  ställningar till fanornas förvaring  och även monterat 

upp en utställning samt varit aktiva deltagare under Arkivens dag. 
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Verksamhetsplan för 2022 

• Uppsökande verksamhet mot de föreningar som ej är medlemmar hos oss idag, för att få          

möjlighet att bevara den kulturskatt som tyvärr ofta förvaras hemma hos ledamöterna i              

föreningarna och riskerar att försvinna vid avgång från föreningar. 

• Uppdatera  och exportera förteckningar över arkiven till NAD för att tillgängliggöra materialet för 

allmänheten. 

• Fortsätta arbetet med Gymnasieskolorna i kommunen om verksamheten och möjligheten att   

använda föreningsarkivet som ett komplement till undervisningen. 

• Vara delaktig som arkiv till Älvsborgsarkivet Förenings—och Lokalhistoria i det långsiktiga arbetet 

med introduktion av arkivpedagogik i verksamheten genom möten och studiebesök  som ska      

genomföras. 

• Vara delaktig i  Kulturveckan. 

• Samarbete med Regionarkivet och kommunarkivet Vänersborg  för att genomföra Arkivens dag,  

andra lördagen i november. 

• Gemensamt både styrelse och personal arbeta mot en bättre och stabilare föreningsekonomi   

inför framtida behov hos föreningsarkivet. 

 

Långsiktigt mål/Vision för kommande år 

• Förankra en närmare kontakt med våra medlemsföreningar genom inbjudningar till information 

och råd om arkivfrågor samt ett samarbete med Älvsborgsarkivet förenings-och lokalhistoria , 

Kommunarkivet Vänersborg, Regionarkivet, Kulturlagret och andra föreningsarkiv i regionen. 

• Arbeta utåtriktat med information, arkivträffar till nuvarande och blivande medlemmar. 

• Kunskapen för att få igång mottagande och förvaring av digitalt material på rätt sätt  kräver om-

fattande intag av kunskap. 

• Skapa ”nyfikenhet” hos olika forskare på det material som finns i våra depåer. 

• Att bidra till att bevara och utveckla ett levande kulturarv inom Vänersborgs kommun. 

• Fortsätta dokumentera, fotografera och förpacka de inlämnade fanorna och befintliga tavlorna i 

arkivet på ett lämpligt sätt. Samt ta emot fanor från andra lokalarkiv och genomföra samma ar-

bete med dessa på ett lämpligt sätt. 

 

Ordförande Föreningsarkivet Vänersborg 

Bo Carlsson 
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Valberedningens förslag till Styrelse, Suppleanter och Revisor till Årsmötet 2022 

Föreningsarkivet-Vänersborg 

Valberedningens förslag till Styrelse, Suppleanter och Revisor  till Årsmötet 2022 

 Förslag 2022 

Ordförande 1 år    Omval                       Bo Carlsson 

 Kassör                                                       Håkan Bodén         Vald t o m 2023 

Ledamot      2 år     Omval                      Lennart Ahnstedt 

Sekreterare 

Ledamot                                                    Lennart Svensson   Vald t o m 2023 

Vice ordförande 

Ledamot       2 år     Omval                     Kerstin Backlund 

Ersättare       1 år                                     Ingrid Rylander 

Ersättare        1 år                                    Bill-Arne Andersson 

Revisor            1 år    Omval                   Lennart Käck 

Ersättare Revisor     Omval                    Eva Jonsson 

 

Valberedning=3 personer                      Förslag 

                                                          Lars Alfredsson, sammankallande (Omval) 

                                                          Mats Andersson                                 (Omval) 

                                                          Marianne Erwing                               (Omval) 

 

Vänersborg den 21 februari 2022 

Valberedningen 

Lars Alfredsson                            Mats Andersson                    Marianne Erwing 

Sammankallande 
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Medlemmar hos Föreningsarkivet  

Vänersborg                           

•     ABF Fyrbodal  

•  Afasi i Norra Älvsborg  

•  Afghanistankommittén VBG  

•  Aktiva Länken Vänersborg  

•  Aktiva Seniorer Vänersborg  

•  Bohuslän Dals Taxklubb Brålanda  

•  Brålanda Centerkvinnor  

•  Brålanda Sundals Ryrs Hembygdsförening 

•  Brålanda Väntjänst 

•  Byggnads Väst  

•  Bågskyttarna Grästorp 

•  Centerpartiet Fyrbodal 

•  Centerpartiets kommunkrets i VBG  

•  Centerpartiets Ungdomsförbund i               

Västra Götaland 

•  Civilförsvarsförbundet Västra Götaland  

•  Coop Väst Ekonomisk förening  

•  Dalaborgsparken  

•  Dalslands Gille  

•  DAL-VÄST s-förening  

•  DHR Västra Götalands Distrikt  

•  DIF Viljan 

•  Fastighetsanställdas förbund Avd.67 

•  Folkets Hus Vänersborg  

•  Folkpartiet Liberalerna Vänersborg  

•  Folkpartiet Liberalernas Länsförbund            

Norra Älvsborg  

 

 

•   Friluftsfrämjandet Vänersborg  

•   Friskis & svettis  

•  Frälsningsarmén Vänersborg  

•  Frändefors Hembygdsförening  

 

• Funktionsrätt Vänersborg 

 

•  Föreningen Allmogekon  

•  Föreningen Norden i Vänersborg  

•  Föreningen Norden Älvsborgsdistriktet  

•  Granåsens Samfällighetsförening 

•   GS Avd. 6 Väst  

•   Göta Älvdalens Konstförening  

•  Hjärt-Lung Dal-Vänersborg  

•   HK Brätte 

•   HSB Nordvästra Götaland 

•   Humanistiska förbundet Vänersborg  

•   Hushållningssällskapet 

•   Hyresgästföreningen Region BÄSK 

•   Vänersborg IFK  

•    IOGT-NTO rörelsen Älvsborgs Distrikt  

 

•   Jägarförbundet Norra Älvsborg  

•   Kindblomska Folkparkstiftelsen 

•   Kommunal Älvsborg Vänerväst 

•   Kristdemokraterna Västra Götaland  
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•  Kyrkängens Koloni förening  

• Landstingets personalklubb 

•  Lions Club Brålanda  

•  Lions Club Vänersborg  

• Logen 297 Ryrs Framtid  

•  LO-Kommitteen Vänersborg  

• LRF Väst Lantbrukarnas Ekonomi AB 

• Lärarförbundet  

• Lärarförbundets Regionkontor Vänersborg 

• Nya Moderaterna Vänersborg 

• Munskänkarna Vänersborg 

• Naturskyddsföreningen Vänersborg 

• NBV Väst lokalavd Vänersborg 

• Norra Älvsborgs Hästavelsförening 

• Norra Älvsborgs Kennelklubb 

• NTV Fyrbodal 

• Odd Fellow Logen nr 147 Brätte 

• OK Skogsvargarna 

• Onsjö Golfklubb 

• Pingstförsamlingens Ungdomsarbete P-1 

Vänersborg 

• PRO Vargön 

• PRO Vänersborg 

• Sv.Psoriasisförbundet Regionalavd Västra 

Götaland 

• Rasklubben för Dansk-Svensk gårdshund 

• Rebeckalogen nr 37 Sigrid Silfverlood 

• Rebeckalägret nr 12 

• Reumatikerföreningen  Vbg 

• Rädda Barnen Bohusläns och N. Älvsborgs  

Distrikt 

 

 

•  Vänersborg Röda Korset Region Väst 

• Samfällighetsföreningen Biet 

• Samfällighetsföreningen Månen 1 

• Samfällighetsföreningen Månen 3 

• Sannebo Vägsamfällighet 

• S-C-MP partierna KF Grupp 

• Seniorernas Hobbyslöjd 

• Skidgruppen Granan 

• SKTF Västra Götalandsregionen sekt 6 

• Socialdemokraterna Vbg 

• SPF Lilla Paris 

• SPF Seniorerna N.Älvsborgs distrikt 

• SPF Seniorerna Södra Dal 

• STF Dalsland Svenska Turistföreningen 

• Stiftelsen Dahllöfska Donationsfonden 

• ST Lukas Vänersborg/Trollhättan 

• Studieförbundet Vuxenskolan  
 

• Sv. Blå Stjärnan Älvsborgs Distrikt 
 

• Sv. Målarförbundet avd. 3 Väst 

• Sv. Sjukvårdsanställdas idrotts-förbund   

• Sveriges Pensionärers Riksförbund avd 61 

• Socialdemokrater för tro och solidaritet 

• Synskadades Riksförbund Vbg-Färgelanda  

• Riksteaterföreningen Vänersborg  

• Teli seniorklubb         

• Trestads Vandrarförening Vbg 
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•  Tvåstad Dals Kaninavelsförening KAF 

• Unga örnar 

• Vargöns Socialdemokratiska förening 

• Vargön-Vänersborgs Badmintonklubb 

• Logen 471 Vasaorden av Amerika 

• Vassända Naglums Hembygdsförening 

• Visions pensionärssektion Vbg 

• Vår bygd 1891  

• Våra Gårdar Västra Götaland  

•  Vårdförbundet Avd. Västra Götaland  

• Vänersborgs Brukshundsklubb  

• Vänersborgs Bågskytteklubb  

• Vänersborgs Döttrars gille  

• Vänersborgs Gymnastikförening  

• Vänersborgs IF 

• Vänersborgs kretsen av Sv.Röda Korset 

• Vänersborgs Lottakår                                       

• Vänersborgs MC-klubb V69 

• Vänersborgs Motorbåtsklubb 

• Vänersborgs Motorklubb 

•  Vänersborgs Musikförening  

• Vänersborgs Par Bricole 

• Vänersborgs Polisförening 

• Vänersborgs Roddklubb 

• Vänersborgs Rotaryklubb 

• Vänersborgs Scoutkår 

• Vänersborgs Släktforskare 

 

 

• Vänersborgs Socialdemokratiska            

Kvinnoklubb 

• Vänersborgs Söners Gille 

• Vänersborgs Tennisklubb 

• Vänersborgs Trädgårdsförening 

• Vänersborgs Zontaklubb No 354 

• Vänersnäs Hembygds & Fornminnes-

förening 

• Vänersnäs Röda Kors-krets 

• Väneryr Fiber ek. förening 

• Vänsterpartiet Vänersborg 

• Västbodals Norra Scoutdistrikt 

• Västergötlands Bandyförbund 

• Västergötlands Bågskytteförbund 

• Västergötlands Dragspelsförbund 

• Västra Motorcykelförbundet 

• Älvsborgs arkivet Förenings-och                 

Lokalhistoria 

• Älvsborgs Läns Norra Biodlarförbund 

 

 

 

———————————————————————— 

 

Vi hälsar de 2 nya medlemsföreningarna 

som inkommit under 2021 

Välkomna ! 

 

Sebo hus nr 1 

BRF Lönnen 
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 KONTAKTUPPGIFTER 

Tel: 070 619 69 67  

 

E-post: info@foreningsarkivet-vanersborg.se 

Besöksadress: Niklasbergsvägen 14  

462 32 Vänersborg 

Hemsida: föreningsarkivet-vänersborg.se 


