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Aktiviteter 
Syftet med sällskapets verksamhet är att stärka medlemmarnas yrkesidentitet och här 
spelar sociala sammankomster en viktig roll. Under verksamhetsåret 2012 har 
styrelsen därför som avsikt att anordna olika typer av sammankomster, som kan tilltala 
ännu fler medlemmar utöver de som vanligen besöker pubar och fester. Exempel på 
utökande aktiviteter är studiebesök med inslag av seminarier och möjlighet till 
erfarenhetsutbyte kring ett givet tema. 

År 2012 firar SEHV 20-årsjubileum. Detta skall uppmärksammans med en 
jubileumsfest, en jubileumsutgåva av medlemstidningen och förhoppningsvis 
ytterligare aktiviteter. 
 
Medlemstidning 
Sällskapet har som mål att under 2012 ge ut ett nummer av medlemstidningen Den 
lilla fascikeln, som ett särskilt jubileumsnummer. Föreningen har en förhoppning om 
att ännu ett tacksamt bidrag från Ingvar Anderssons fond kan finansiera tryckningen. 
 
Hemsida 
Sällskapet Emil Hildebrands Vänner kommer under året 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 antalet besökare 
till hemsidan med fler funktioner och ytterligare service. 
 
Utvärderings- och förbättringsarbete av arkivvetenskaplig kurs 
Föreningen Sällskapet Emil Hildebrands Vänner kommer även under 2012 att verka 
för att kvalitetsnivån på den arkivvetenskapliga utbildningen i Stockholm ska höjas. 
Detta innebär att sällskapet kommer att granska kursplaner och mål som studenterna 
skall uppnå, samt göra utvärderingar utifrån både studentens och den 
yrkesverksammes perspektiv. 
 
Kontakter med Humanistiska föreningen/Stockholms universitet 
Sällskapet Emil Hildebrands Vänner kommer fortsätta att arbeta för att hålla en 
regelbunden och god kontakt med Humanistiska föreningen vid Stockholms 
universitet. Inför en tillvaro utanför HumF siktar föreningen på att arbeta på relationen 
med historiska institutionen på universitetet. HumF planerar också för en eventuell 
möjlig form för föreningen att kunna externt hyra Gula Villan i framtiden. 
 
Ekonomi  
Föreningen kommer att arbeta efter de ekonomiska förutsättningar som råder, men 
samtidigt söka nya möjligheter för att upprätthålla en ekonomiskt fungerande 
verksamhet. Föreningen söker stipendium hos Ingvar Anderssons fond på Riksarkivet. 
Se budget. 

 


