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Aktiviteter 
Syftet med sällskapets verksamhet är att stärka medlemmarnas yrkesidentitet och här 
spelar sociala sammankomster en viktig roll. Sällskapet Emil Hildebrands Förening 
har som ett syfte att stärka medlemmarnas yrkesidentitet, och anser att ett led i detta är 
att anordna sociala sammankomster med personer i vår gemensamma yrkeskategori, 
att föra samman arkivstudenter med yrkesverksamma. Under verksamhetsåret 2014 
avser styrelsen därför anordna olika typer av sammankomster, utöver att ordna de 
sedvanliga tisdagspubarna samt vår- och höstfest. Det är viktigt att det finns aktiviteter 
som kan tilltala ännu fler medlemmar utöver de som vanligen besöker pubar och 
fester. Exempel på varierade aktiviteter är studiebesök och stadsvandring. Under våren 
2014 planeras en ny stadsvandring med hedersmedlemmen Ola Hammarlund som 
ciceron. Denna gång i en annan stadsdel av Stockholm. 
 
Nyhetsblad 
Sällskapet har de senaste åren satsat stort på att ge ut ett årligt nummer av 
medlemstidningen Den lille fascikeln i innehålls- och layoutmässigt hög kvalitet. 2014 
blir det ingen tidning. Anledningen är att den innehållsrelaterade produktionen av 
denna kräver mycket arbete av en liten styrelse/redaktion och där ledamöter av olika 
skäl inte har möjlighet att lägga ned tid på denna. Istället vill vi i år introducera ett 
nyhetsblad med information och annat innehåll som kommer att skickas ut med mejl.  
 
Hemsida 
Föreningen kommer alltjämt att fortsätta förvalta och utveckla hemsidan www.sehv.se 
som för medlemmar och potentiella medlemmar blivit en allt bättre och viktigare 
informationskälla. Målet är att öka länkningen mellan hemsidan och Facebook-
gruppens sida för att öka besöksfrekvensen på hemsidan, t.ex. med jobbannonser. Det 
är därför viktigt att Facebook-gruppen tillförs nya studenter i arbetet med återväxten. 
 
Studentvärvningar 
Föreningen kommer under 2014 att verka för att rekrytera studenter från den 
arkivvetenskapliga utbildningen i Stockholm, föreningens vagga, där vi har tappat 
mark på senare år. Studenterna måste tidigt aktiveras för ett intresse av SEHV för att 
senare eventuellt vara villiga att engageras för ett styrelsearbete. På de andra 
utbildningsorterna ska vi fortsätta värvningsarbetet. Målet är att fler studentvärvningar 
naturligt ger en större och mer effektiv styrelse i en större bredd av aktiviteter som 
kräver administration, som redaktionsarbete med tidningen och att kunna ägna sig åt 
att vara delaktig i en dialog med de arkivvetenskapliga utbildningarna, som en röst för 
studenten.  
 
Ekonomi  
Föreningen kommer att arbeta efter de ekonomiska förutsättningar som råder, men 
samtidigt söka nya möjligheter för att upprätthålla en ekonomiskt fungerande 
verksamhet. Förhandlingar med Föreningen för arkiv och informationsförvaltning är 
en viktig del i ett arbete att för framtiden stärka Sällskapet Emil Hildebrands Vänner, 
ekonomiskt och administrativt. 



 


