Minnesanteckningar förda vid extra medlemsmöte med Föreningen Arbetarrörelsens Arkiv i
Landskrona torsdagen den 8 november 2018 kl. 19.00 i Lilla Festsalen, Folkets Hus,
Eriksgatan 72, Landskrona.

Arkivets ordförande Jessica Kronvall hälsade styrelse och medlemmar välkomna och öppnade
mötet.
Arkivets kassör Jonas Esbjörnsson informerade om förslaget från Arkivets styrelse, som lades
fram på det extra medlemsmötet lördagen den 9 juni 2018:

Hyran/medlemsavgiften för föreningar höjs från 225 kr/hyllmeter till 300 kr/hyllmeter.
Medlemsavgiften för enskilda medlemmar höjs från 100 kr till 200 kr.

Arkivet styrelse gör allt den kan för att få ner kostnaderna och öka intäkterna; Arkivet har
endast en anställd, Peter Böök, fr o m 1 juli 2018, och möjligheten att sänka hyran håller på
att ses över. Dessutom görs mycket få inköp.
Grunden till åtgärdena är att Landskrona Stads Kulturnämnd/Kulturförvaltning den 9 maj
beslutade att fastställa Arkivets verksamhetsbidrag till 500tkr per år räknat på helår från 201807-01.
Den 19 september 2018 hade Peter Böök ett möte med Kulturförvaltningens chef Kjell
Thoresson angående Arkivet. Landskrona Stads Kulturnämnd/Kulturförvaltning kommer att
ta ett nytt beslut om fortsatt verksamhetsbidrag i månadsskiftet november/december 2018.
Arkivets styrelse svarade på medlemmarnas frågor om konsekvenserna av en höjning av
medlemsavgifterna i förhållande till ytterligare nedskärningar av verksamhetsbidrag
kommunen, samt om Arkivets kontakter med Kulturnämnden.
Mötet beslutade att godkänna förslaget om att höja hyra/medlemsavgifter enligt ovan.

Ett dokument med en enklare handledning i arkivering delades ut i samband med mötet, och
Peter Böök informerade om innehållet i handledningen.
Tanken med handledningen är att man inom föreningarna utser en arkivansvarig. Den
arkivansvarige delar in arkivhandlingarna enligt handledningen, en s k grovförteckning. 1-2
gånger om året kan föreningarnas arkivansvarige komma till Arkivet och få undervisning om
arkivering.
Plastfickor plockas bort eftersom de är skadliga för handlingarna, och även rostiga gem och
häftklamrar ska tas bort. Fotografier ska åtminstone dateras, eftersom det ofta inte finns någon
information alls om fotografier som levereras till Arkivet.
Detta underlättar arbetet på Arkivet betydligt, eftersom Peter inte hinner med att förteckna
arkivmaterialet som levereras.

Den stora fördelen för medlemmarna själva är att hyran/medlemsavgiften kan sänkas,
eftersom ju mer välordnat arkivmaterialet är när det kommer till Arkivet, desto mindre plats
tar det. Platsen en arkivbildare behöver kan ibland t o m krympas till hälften om kartonger,
pärmar, plastfickor mm tas bort. Följdaktligen blir då avgiften lägre för föreningen.
Peter informerade vidare om att han önskar att få in mejladressen till respektive förening,
samt mejladresserna till föreningarnas ombud, till Arkivet mejladress
arkivet.landskrona@gmail.com. Då kan Peter göra en mejllista för att kunna skicka ut
handlingar, som t ex kallelser och fakturor till medlemmarna.
Avslutningsvis uppmanade Håkan Andersson (valberedningen) de närvarande ombuden att
föreningarna ska skicka in nomineringar till valberedningen, och ju förr desto bättre. Att
anmäla ombud och lämna in nomineringar inför årsmötet 2019 är mycket viktigt. Skicka
nomineringarna till Arkivets mejladress.
Datum för Arkivets årsmöte är inte bestämt ännu, men det äger rum i slutet av april.
Arkivets ordförande Jessica Kronvall tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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