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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 vid 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 2004/2005 
 
 
Styrelsen för Sällskapet Emil Hildebrands Vänner avger härmed berättelse för verksamhetsåret 
2004/2005. 

Föreningens styrelse har bestått av följande personer: 
 
Ordförande 

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

Anette Eriksson, klubbmästare 
Sekreterare 

Anna Cederlöf, redaktör för Den lille fascikeln 
Skattmästare 

Jonas Dahlberg 
Ledamöter 

Martin Olsson, webbredaktör 
Anastasia Pettersson, vice klubbmästare 
Kristina Rosén, kursansvarig 
Carita Rösler 
Lotta Sahlberg, kursansvarig 
Fredrik Öberg, standarbärare 
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Revisorer 
Mattias Hammarlund  
Bo Johansson 

Revisorsuppleant 
Ola Hammarlund 

Valberedning 
Lars Lundqvist (sammankallande) 
Merja Aho 
Anders Gidlöf 

 
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 två av Humanistiska föreningens ämnesföreningskonvent och 
Jonas Dahlberg i ett. Kristina Rosén och Lotta Sahlberg har deltagit i städning av Gula villan. 
 
Aktiviteter 
 
Vår- och höstfest 
Under året har i föreningens regi anordnats två fester. Vårfesten som hölls den 15 maj 
arrangerades av arkivkursen med bistånd från styrelsen och höstfesten som hölls den 23 oktober 
arrangerades av styrelsen. Totalt deltog 113 medlemmar på de två festerna. 
 
Insparkspub 
Insparkspub hölls för de nya arkivariestudenterna den 14 september i Gula villan. Styrelsen höll 
ett gemensamt föredrag om hur det är att börja arbeta som arkivarie och svarade på frågor. Totalt 
deltog 25 medlemmar (inklusive styrelsen). 
 
Föredrag 
Vid årsmötet den 9 mars hölls föredrag av Karin Åström Iko, ordförande för DIK-förbundet. 32 
medlemmar deltog. 
 
Studiebesök 
Den 13 oktober anordnades ett studiebesök på gamla Riksarkivet med Bodil Ulate-Segura som 
guide. 35 medlemmar deltog. 
 
Pubar 
Sammanlagt har vid 11 tillfällen arrangerats pub på Tre Backar och under de tre 
sommarmånaderna Bistro Bohéme. Allt mellan 10-20 medlemmar deltog vid varje tillfälle. 
 
Medlemsantal 
 
Sällskapet har för närvarande 199 medlemmar, varav de som läser första och andra terminen på 
arkivvetenskapsutbildningen inte behöver betala någon medlemsavgift. Inkluderat är även 
sällskapets 14 hedersmedlemmar. För betalande medlem har årsavgiften varit 65 kronor. 
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Medlemsinformation 
 
Medlemstidning 
Sällskapet har under året utgivit tre nummer av medlemstidningen Den lille fascikeln. Ambitionen 
har varit 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 sällskapets arrangemang. Samtliga nummer har tryckts av 
Printcenter på Stockholms universitet. Pliktexemplar av tidningen går till KB och 
universitetsbiblioteken. Redaktörer har varit Per-Ola Karlsson och Anna Cederlöf. 
 
Hemsida 
Sällskapets hemsida har under året genomgått genomgripande förändringar, både vad gäller profil 
och innehåll. Ambitionen har varit att skapa en bred informationsbas med kontinuerliga 
uppdateringar för sällskapets medlemmar. Under nya webbredaktören Martin Olssons försorg 
upphandlades en egen domän och den självklara adressen blev www.sehv.se. Besökarstatistik 
visar att hemsidan i genomsnitt haft 42 besök per dag. Totalt mellan juni och december 
registrerades 9109 besök, vilket är mycket glädjande siffror. 

Den populäraste servicen för sällskapets medlemmar (och andra arkivarier?) är måhända 
hemsidans jobbank, en sammanställning av lediga arkivariejobb som hittats via annonser i DIK-
forum, arbetsförmedlingens webbsök, Eniro Jobsafari samt, vid några tillfällen, exklusivt 
mottagna jobbannonser från olika arbetsgivare. 

Under en kortare period, i samband med bytet av webbredaktör, administrerades en tillfällig 
hemsida av Lisa Qviberg. 
 
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 hölls den 21-23 april 2004. I 
programutformningen hade Per-Ola särskilt betonat utbildningsfrågor och utverkade att 
studenter kunde medverka på konferensen till en kostnad av 310 kronor (inkl. moms). 
Sammanlagt tog ett femtontal studenter tillvara denna möjlighet. Dessutom hade Per-Ola 
föreslagit och genomdrivit att medlemmar (och andra personer som befinner sig i gränslandet 
mellan studier och fast anställning) mot registreringsavgiften på 310 kronor skulle ges möjlighet 
att medverka som volontärer. Sammanlagt tog fyra personer möjligheten att delta på detta sätt. 
Per-Ola anordnade två av arkivveckans seminariesessioner och agerade också moderator. 

Bakom Arkivveckan stod SASS – Svenska arkiv i samverkan – och i organisationskommittén 
ingick, förutom Sällskapet Emil Hildebrands Vänner, representanter från DIK-förbundet, FA, 
NAF, Riksarkivet och landsarkiven, Svenska arkivsamfundet och Stockholms stadsarkiv. Svenska 
kommunförbundet gav också sitt stöd till arrangemanget. 
 
Arkivvetenskapligt nätverk 
Per-Ola Karlsson representerade sällskapet vid den arkivvetenskapliga ämneskonferensen i 
Härnösand den 7-8 december, som var ett resultat av förra årets bildande av ett nationellt 
arkivvetenskapligt nätverk. Patrik Wallin, lektor i arkivvetenskap vid Mitthögskolan, var värd 
tillsammans med Mitthögskolans kursadministratör Anneli Sundqvist. Stockholmsutbildningen 
representerades av Professor Berndt Fredriksson, fil.dr. Maija Runcis och fil.dr. Staffan 
Smedberg. Dessutom fanns representanter från utbildningarna vid Göteborgs och Uppsala 
universitet samt fler lärare från Mitthögskolan på plats tillsammans med företrädare från 
Landsarkivet i Härnösand. 
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Finansiering för deltagande (resa och logi), total 1841 kronor, erhölls generöst från Stiftelsen 
Riksarkivets samfond för vetenskapligt ändamål. 

 
Ekonomi 
 
Sällskapets räkenskapsår förs från 1 januari till 31 december. 
 
Sällskapets ekonomi är god och har förbättrats något under året (se balans- och resultaträkning). 
En incident med ett av misstag utlöst larm vid årsmötet den 9 mars i Riksarkivets lokaler 
orsakade en icke kalkylerad utgift. Detta kompenserades av att styrelsens arvode för året ej 
nyttjades samt att tryck- och distributionskostnader för Den lille fascikeln blev något lägre än 
förväntat. 
 
Övrigt 
 
Kursansvariga Kristina Rosén och Lotta Sahlberg har kontinuerligt bedrivit lobbying gentemot 
ansvariga kursadministratörer och genomfört utvärderingar efter varje avslutat 
undervisningsmoment. Kristina och Lotta har också försökt påverka kursföreståndare och 
historiska institutionen att lägga upp en hemsida för den arkivvetenskapliga utbildningen som 
studentservice. I väntan på att en sådan kommer till har sällskapet erbjudits sig och också 
förberett sig för att administrera en sådan funktion på sällskapets egen hemsida. 
 
Under året har sällskapet (främst Fredrik Öberg) påbörjat arbetet med att ta fram en sångbok och 
en förtjänstmedalj. 
 
Sällskapets arkiv har omordnats och omförtecknats av Lisa Qviberg. Förteckningen har lagts ut 
på www.sehv.se. 


