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Sällskapet Emil Hildebrands Vänner 
 

 
 

Sällskapet Emil Hildebrands Vänner bildades 1992 och är en politiskt och religiöst obunden 
ämnesförening inom Humanistiska föreningen på Stockholms universitet. Föreningens syfte är att främja 
de sociala kontakterna mellan såväl arkivstudenter som yrkesverksamma arkivarier i Stockholms län samt 
för dess medlemmar utgöra ett forum där de i kamratlig och kollegial anda på ett otvunget och 
förutsättningslöst sätt kan dryfta arkivistiska frågeställningar. Sällskapet syftar även till en höjning av 
kompetensnivån bland sina medlemmar, en utveckling av den arkivvetenskapliga utbildningen vid 
Stockholms universitet samt en höjning av arkivarieyrkets status i samhället. 

 
 
 

Verksamhetsberättelse för år 2003/2004 
 
 
Styrelsen för Sällskapet Emil Hildebrands Vänner avger härmed berättelse för verksamhetsåret 
2003/2004. 

Föreningens styrelse bestått av följande personer: 
 
Ordförande 

Per-Ola Karlsson, redaktör för Den lille fascikeln 
Vice ordförande 

Anette Eriksson, klubbmästare 
Sekreterare 

Helena Löthman, redaktör för Den lille fascikeln 
Skattmästare 

Jonas Dahlberg 
Ledamöter 

Anna Cederlöf, kursansvarig 
Ove Halén, webbredaktör 
Anastasia Pettersson, vice klubbmästare och kursansvarig 
Carita Rösler, matrikelförare 
Fredrik Öberg, standarbärare 
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Revisorer 
Mattias Hammarlund  
Bo Johansson 

Revisorsuppleant 
Ola Hammarlund 

Valberedning 
Anders Gidlöf (sammankallande) 
Carina Joki 
Lars Lundqvist 

 
Det interna styrelsearbetet har fördelats enligt ovanstående. Ordförande, vice ordförande, 
skattmästare och sekreterare valdes av årsmötet, övriga poster fördelades av styrelsen. Vid 
styrelsens första sammanträde beslutades att Lisa Qviberg skulle adjungeras till posten som 
sällskapets arkivarie. Styrelsen har hållit 5 styrelsemöten under året, till detta kommer informella 
samtal, telefonsamtal och kommunikation via e-post.  
 
Kontakter med Humanistiska föreningen 
 
Per-Ola Karlsson har deltagit i samtliga ordnade ämneskonvent. Anna Cederlöf, Fredrik Öberg 
och Ove Halén har vid olika tillfällen deltagit i städning av Gula villan. 
 
Aktiviteter 
 
Vår- och höstfest 
Under året har i föreningens regi anordnats två fester. Vårfesten som hölls den 17 maj 
arrangerades av arkivkursen med bistånd från styrelsen och höstfesten som hölls den 8 november 
arrangerades av styrelsen. Totalt deltog 120 medlemmar på de två festerna. 
 
Insparkspub 
Insparkspub hölls för de nya arkivstudenterna den 30 september. Styrelsen höll ett gemensamt 
föredrag om hur det är att börja arbeta som arkivarie och svarade på frågor. Ca 25 studenter och 
15 övriga medlemmar (inklusive styrelsen) deltog. 
 
Föredrag 
Vid det välbesökta årsmötet (40 deltagare) den 11 mars hölls föredrag av fil.dr. Margareta Ståhl 
om arbetarrörelsens fanor. 
 
Studiebesök 
Den 27 januari (2004) anordnades ett studiebesök på slottsarkivet med Jan Brunius som guide. 32 
medlemmar deltog. 
 
Pubar 
Sammanlagt har vid 11 tillfällen arrangerats pub på Tre Backar och under sommarmånaderna 
Bistro Bohéme. Mellan 15-25 medlemmar deltog vid varje tillfälle. 
 
Övrigt 
Sällskapets medlemmar inbjöds att delta vid avslutningen av Riksarkivet internationella kurs i 
Records Management som arrangerades i september tillsammans med Sida. Ett tiotal medlemmar 
träffade kursdeltagare från utvecklingsländer och utbytte erfarenheter. 
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För att förbättra möjligheterna att dokumentera sällskapets arrangemang införskaffades under 
hösten en gästbok. 
 
Medlemsantal 
 
Sällskapet har för närvarande 182 medlemmar, varav de som läser första terminen på 
arkivvetenskapsutbildningen inte behöver betala någon medlemsavgift. Inkluderat är även 
sällskapets 14 hedersmedlemmar. För betalande medlem har årssavgiften varit 50:-. 
 
Medlemsinformation 
 
Medlemstidning 
Sällskapet har under året utgivit tre nummer av medlemstidningen Den lille fascikeln. Profilen har 
skärpts ytterligare för att kunna ge medlemmarna ett skriftligt forum för utbyte av erfarenheter 
och möjlighet för studenter och nyutbildade att börja publicera arkivrelaterade artiklar. Dessutom 
har kontinuerligt informerats och rapporterats från sällskapens arrangemang. Från och med 
nummer 2/2003 har Den lille fascikeln trycks av Printcenter på Stockholms universitet. 
Pliktexemplar av tidningen går till KB och universitetsbiblioteken. 
 
Hemsida 
Sällskapet har under året arbetat för att utveckla hemsidan, både vad gäller profil och innehåll. 
Dessutom har mängder av nyskrivet material producerats för hemsidan av webredaktören. Via 
hemsidan har medlemmarna kontinuerligt kunnat ta del av information om aktiviteter samt läsa 
om aktiviter som avhållits. Vid en aktivitet, studiebesöket på slottsarkivet, användes hemsidan 
som enda informationskälla med ett lyckat resultat.  
 
Föreningens representation i andra organ 
 
Arkivveckan 2004 (AVEC 04) 
Per-Ola Karlsson har suttit med i organisationskommittén för arkivveckan 2004, en tre dagar lång 
konferens med föredrag, debatter och seminarier som kommer att hållas i april 2004. I 
programutformningen har Per-Ola särskilt betonat utbildningsfrågor och utverkat att studenter 
ska kunna medverka på konferensen till en kostnad av 310:- (inkl. moms). Dessutom har han 
föreslagit och genomdrivit att medlemmar (och andra personer som befinner sig i gränslandet 
mellan studier och fast anställning) mot registreringsavgiften på 310:- ska ges möjlighet att 
medverka som volontärer. 

Bakom Arkivveckan står SASS – Svenska arkiv i samverkan – och i organisationskommittén 
ingår, förutom Sällskapet Emil Hildebrands Vänner, representanter för AAS, DIK-förbundet, 
FA, NAF, Riksarkivet och landsarkiven, Svenska arkivsamfundet och Stockholms stadsarkiv. 
Svenska kommunförbundet stöder också arrangemanget. 
 
Arkivvetenskapen 30 år 
Per-Ola Karlsson representerade sällskapet i tvådagarskonferensen ”Arkivvetenskapen 30 år” 
som hölls i början på december. Professor Berndt Fredriksson hade samlat företrädare för den 
arkivvetenskapliga utbildningen i Stockholm – från pionjärer till dagens lärare – och 
kursföreståndare för arkivvetenskapliga studier från Uppsala universitet, Göteborgs universitet 
och Mitthögskolan i Härnösand. Tanken är att de inblandade ska bilda ett nätverk som träffas en 
gång om året för att diskutera arkivvetenskapliga utbildningsfrågor. 
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Opinionsbildande verksamhet 
 
Sällskapet Emil Hildebrands Vänner har kontinuerligt bevakat medias användning av 
arkivariebegreppet. Vid två tillfällen, i samband med visning och recension av spelfilmen 
”American Splendor”, har ansvariga på distributionsbolaget Millenniumgroup och dagstidningen 
Dagens Nyheter tillskrivits med anledning av felaktig översättning respektive användning av 
begreppet arkivarie. Båda breven mottogs positivt och Dagens nyheter införde en rättelse i bilagan 
”DN på stan”. 
 
Ekonomi 
 
Sällskapets räkenskapsår förs från 1 januari till 31 december. 
 
Sällskapets ekonomi är god och har förbättrats ytterligare under året (se bilagd balans- och 
resultaträkning). Det goda resultatet är en följd av det generösa, icke budgeterade, stöd vi fått av 
Riksarkivet, vilka låtit oss distribuera två nummer av Den lille fascikeln och ett ytterligare utskick 
utan kostnad. Till detta kommer att vårfesten gav ett icke obetydligt överskott. 


