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 2009/2010
Styrelsen för Sällskapet Emil Hildebrands Vänner avger härmed berättelse för verksamhetsåret 2009/2010.
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Det interna styrelsearbetet har fördelats enligt ovanstående. Ordförande, vice ordförande,
skattmästare och sekreterare valdes av årsmötet, övriga poster fördelades av styrelsen. Styrelsen har hållit sex
styrelsemöten under 2009, till detta tillkommer planeringsmöten inför evenemang, utskickstillfällen,
informella samtal, telefonsamtal och kommunikation via e-post.
Vår- och höstfest
Under året som gått har i föreningens regi anordnats två fester. Vårfesten hölls den 16 maj och arrangerades
av arkivkursen med bistånd från styrelsen. Temat var ”Glamour i arkivet”, en mycket uppskattad fest.
Höstfesten hölls den 14 november med temat ”Pirater i arkivet”. Totalt deltog 41 medlemmar på vårfesten
och 40 medlemmar på höstfesten.
Insparkspub
Insparkspub hölls för de nya arkivariestudenterna den 7 september i Gula villan. Styrelsen höll ett
gemensamt föredrag om hur det är att börja arbeta som arkivarie och svarade på frågor. Totalt deltog 35
medlemmar (inklusive styrelsen).
Studiebesök
Den 4 juni anordnades en visning och guidning av gamla Riksarkivets byggnad på Riddarholmen.
Guidningen genomfördes under den mycket kunniga arkivnestorn Bodil Ulate – Seguras ledning.
Pubar
Sammanlagt har vid 10 tillfällen arrangerats pub på Man in the Moon och under de tre sommarmånaderna
Sommarpuben på ”Sommar på Odenplan”, Odengatan. Dock var väderleken sådan att juni och julis pub
omlokaliserades till Man in the Moon. Allt mellan 8-35 medlemmar deltog vid varje pubtillfälle.
Humanistiska föreningens ämneskonvent
Sällskapet hade representanter på Humfs ämneskonvent. Konventen hölls ett konvent på våren och ett på
hösten.
Medlemsantal
Sällskapet har under 2009 238 stycken medlemmar. De som läser första och andra terminen på
arkivvetenskapsutbildningen samt sällskapets hedersmedlemmar behöver inte betala någon medlemsavgift.
För betalande medlem har årsavgiften 2009 varit 60 kronor.
Medlemstidning
Sällskapet har under 2010 återupptagit utgivningen av medlemstidningen Den lille fascikeln.
Ambitionen har varit att ge medlemmarna ett skriftligt forum för utbyte av erfarenheter och
möjlighet för studenter, nyutbildade och yrkesverksamma arkivarier att börja publicera arkivrelaterade
artiklar. Även andra skribenter med andra bakgrunder än arkivarieyrket har lämnat bidrag till tidningen.
Samtliga nummer har tryckts på Universitetsservice AB, Stockholms universitet. Pliktexemplar av tidningen
går till KB, Riksarkivet och universitetsbiblioteken.
Webbplats
Besöksstatistiken för sällskapets webbplats www.sehv.se under 2009 var 36304 unika besök, en betydande
nedgång jämfört med rekordåret 2008, antalet besökta sidor är dock högt, 189955. Evenemang och lediga
jobb har fortlöpande annonserats. Arbetet med en förnyad hemsida påbörjades mars 2010 i samband med en
nödvändig uppgradering av publiceringssystemet. Sällskapet bygger upp en mejlinglista för att kunna nå
medlemmar med nyheter och information.
Sällskapet arkiv
Sällskapets arkiv är sedan tidigare deponerad hos TAM-Arkiv. Arkivförteckningen är gjord i
förteckningsprogrammet Klara.
Ekonomi
Sällskapets räkenskapsår förs från 1 januari till 31 december. För ytterligare information se Sällskapet Emil
Hildebrands Vänners årsredovisning för året 2010.
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