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Sällskapet Emil Hildebrands Vänner bildades 1992 och är en politiskt och religiöst obunden
ämnes förening 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 2008/2009
Styrelsen för Sällskapet Emil Hildebrands Vänner avger härmed berättelse för verksamhetsåret

2008/2009
Föreningens styrelse har bestått av följande personer:
Orc!frirande
Eva-Maria Hellblom
Vice orc!lljral1de
Henrik Liljegren
Sekreterare
Tina Baudou
Skattmästare
Ann-Kristin Lundberg, Matrikelförare
Ledamåter
Margarita Feldman, Webbredaktör

Jaan Pannel, Standarbärare, Redaktör för Dm MIefascikeln
Thorleif Persson, Klubbmästare, Kursansvarig

Jenny Rhen, Kursanvarig
Agnes Sollid Sjöbrandt, Redaktör för Den lille fascikeln, Arkivarie
Anna Zruthen, Vice klubbmästare
(TLTL RAM HERIDITATlS .JlTJU: ACCEPTAM GAU DENTES CUSTODIAE COLLEGAE

"Kollegor vakta kulturarvet med glä dje"

www .schv. se

Revisorer
Edward Blom
Jonas Dahlberg

Revisorsllppleant
Ola Hammarlund

Valberedning
Lars Lundqvist (sammankallande)
Per-Ola Karlsson
Kristina Rosen
Det interna styrelsearbetet har fördelats enligt ovanstående. Ordförande, vice ordförande,
skattmästare och sekreterare valdes av årsmötet, övriga poster fördelades av styrelsen. Styrelsen
har hållit fem styrelsemöten under året, till detta tillkommer planeringsrnöten inför evenemang
(exempelvis insparkspub och årsmöte), utskickstillfållen, informella samtal, telefonsamtal och
kommunikation via e-post.
Kontakter med Humanistiska föreningen
Eva-Maria Hellblom och Margarita Feldman har deltagit i Humanistiska föreningens
ämnesföreningskonvent för bokning av vårfesten samt insparkspuben.
Anna Zeuthen och Jenny Rehn deltog på vårens städdag, men under hösten kunde ingen från
styrelsen delta på den utsatta städdagen.
Aktiviteter
Vår- och höstfestfest
Under året har i föreningens regi anordnats två fester. Vårfesten hölls den 24 maj och
arrangerades av arkivkursen med bistånd från styrelsen med temat "Stoftl". Höstfesten
anordnades den 15 november och huserade på Gula Villan, Frescati och arrangerades av
styrelsen. Totalt deltog ca 80 medlemmar på de två festerna, om man ska räkna antalet i liggaren.
Insparkspub
Insparkspuben hölls för de nya arkivariestudenterna den 2 september i Gula villan. Denna ersatte
i år sammankomsten under septembermånad på Man in the Moon. Styrelsen höll ett gemensamt
föredrag om hur det är att börja arbeta som arkivarie och svarade på frågor. 31 personer deltog
sammanlagt. Sällskapet bjöd på potatissallad och dryck.
Årsmöte och föredrag
Årsmötet hölls på Armemuseet den 25 mars och medlemmarna fick en visning av några av
museets skatter. 17 medlemmar deltog utöver styrelsens 8 stycken. Den 17 april bjöds
medlemmarna på ett studiebesök på Nordiska museets arkiv och 13 av sällskapets medlemmar
närvarade.
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Pubar
Sammanlagt har vid 11 tillfållen arrangerats pub på Man in the Moon och under de tre
sommarmånaderna Cliff Barnes, Lasse i Parken och Bistro Boheme. På grund av att Bistro
Boheme höll stängt under större delen av sommaren, så fick olika ställen träda in i dess ställe. Allt
mellan extremen i ~ktober på 9 personer till toppnotering på 27 medlemmar i november har
deltagit. Den normala puben har i år dragit ca 16-18 medlemmar.

Medlemsantal
Nuvarande medlemsantal är 208. Av dessa är 16 hedersmedlemmar och 29
är studenter. De som läser första och andra terminen på arkivvetenskapsutbildningen och
sällskapet hedersmedlemmar betalar ingen årsavgift. Sällskapet bör därför ha 163 betalande
medlemmar, men eftersom det varit lite problem med när medlemsavgiften ska betalas så
stämmer inte siffran helt. Men medlemskorten skickas nu ut i början på året och förhoppningsvis
kommer detta att underlätta inbetalningen. 30 personer har redan betalat för 2009. För betalande
medlem har årsavgiften 2008 varit 60 kronor.

Medlemsinformation
Medlemstidning
Sällskapet har under styrelseåret utgivit ett nummer av medlemstidningen Dm lille fascikeln.
Ambitionen har varit att 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. Utöver detta skickas också ett exemplar till andra lärosäten med
arkivvetenskaplig utbildning samt till Krigsarkivet, Riksarkivet och Stadsarkivet.
Webbplats
Besöksstatistiken för sällskapets webbplats www.sehv.se visar att sidan är välbesökt; totalt 60600
besök under 2008, vilket är en ökning med över 13000 från 2007. Genomsnitt för hela året var
165 besök per dag att jämföra med 130 under 2007. Toppnotering på 239 låg i april och
bottennotering i december med 107 besök/ dag.
Webbplatsens jobbank drar inte bara sällskapets medlemmar utan lockar även studenter från
de andra studieorterna och den sammanställning av lediga arkivariejobb som redovisas där. Ett
par arbetsgivare har själva tagit kontakt med sällskapet, via hemsidan, med förfrågan om att få
lägga upp sina annonser på hemsidan.

Sällskapet arkiv
Sällskapets arkiv har under 2008 deponerats hos TAM- arkiv. Arkivförteckningen ligger i Klara.

Ekonomi
Sällskapets räkenskapsår förs från 1 januari till 31 december. För ytterligare information se
Sällskapet Emil Hildebrands Vänners årsredovisning för året 2008.
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