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 arkivrelaterade
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 2011
Styrelsen för Sällskapet Emil Hildebrands Vänner avger härmed
berättelse för verksamhetsåret 2011
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Det interna styrelsearbetet har fördelats enligt ovanstående. Ordförande, vice ordförande,
skattmästare och sekreterare valdes av årsmötet 24 februari 2011. Övriga poster fördelades av
styrelsen. Styrelsen har hållit 8 stycken styrelsemöten under verksamhetsåret 2011, till detta
tillkommer planeringsmöten inför evenemang, utskickstillfällen och kommunikation via epost.
Den 9 september hölls styrelsemiddag. Inbjudna var även den föregående styrelsen, eftersom
middagen för år 2010 utgått p.g.a. svag ekonomi i föreningen. Deltog gjorde dock endast
medlemmar i styrelsen för innevarande år.
Vår- och höstfest
Under året som gått har i föreningens regi anordnats två fester. Vårfesten hölls den 14 maj på
Gula Villan och arrangerades denna gång till största delen av styrelsen. Årets höstfest ägde
rum under trivsamma former i Tolkiensällskapets lokal på Kungsholmen den 26 november.
Totalt deltog 15 medlemmar på vårfesten och 25 medlemmar på höstfesten.
Insparkspub
Insparkspub hölls för de nya arkivariestudenterna den 6 september i Gula villan på Frescati.
Styrelsen presenterade sig och studenterna fick tillfälle att prata med yrkesverksamma
arkivarier och ställa frågor. Totalt deltog 20-25 medlemmar (inklusive styrelsen).
Pubar
Sammanlagt har vid 12 tillfällen arrangerats pub på Man in the Moon och under de tre
sommarmånaderna sommarpuben på Mosebacke. Allt mellan 8-25 medlemmar deltog vid
varje pubtillfälle.
Studiebesök
SEHV:s nysatsning på studiebesök har tagit ny fart och inleddes den 3 maj med en visning av
Nordiska museets arkiv, ledd av föreningens eminente hedersmedlem Christian Richette. Den
28 september besökte vi även Centrum för Näringslivshistoria (CfN). Arkivchef Per-Ola
Karlsson tillika hedersmedlem i SEHV, samt Jonas Dahlberg, berättade om verksamheten och
visade runt oss i arkivet.
Humanistiska föreningen
Kårobligatoriets avskaffande 2010 innebar en utveckling under 2011 som nu lett fram till att
styrelsen i Sällskapet Emil Hildebrands Vänner (SEHV) anser att SEHV nu bör lämna
Humanistiska Föreningen (HumF). HumF tvingas att tillämpa formella regler i användandet
av Gula Villan, som t.ex. med dansförbudet. Krav från Akademiska hus och hot om att villan
t.o.m. kan komma att rivas har legat bakom en hårdnande attityd i fråga om rutiner och
formella regler.
Det centrala i den växande problematiken med att merparten av våra medlemmar (alumni)
inte längre på ett enkelt sätt kan ta del av verksamheten i Gula Villan - ligger i frågan kring
”slutet sällskap” och regler rörande utskänkningstillstånd. Tillämpningen av formella regler
innebär att alumni måste bli medlemmar i HumF för att ta del av arrangemang med
alkoholutskänkning i Gula Villan. Detta medlemskap kostar i vanliga fall 200 kr, men SEHV
har fått dispens till 100 kr. Styrelsens medlemmar måste betala avgiften, men alumni enbart
vid deltagande i Gula Villan. Studenter vid humanistisk fakultet är automatiskt medlemmar.
Det slutna sällskapet räknas nu enbart med medlemskap i HumF och inte i SEHV.
Detta kallas för adeptmedlemskap och betalas numera över nätet. Ett medlemskort skickas
hem till personen i fråga. Men medlemskapet gäller bara för en termin och ska läggas till det
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vanliga SEHV-medlemskapet som nu kostar 100 kr. Detta kort gäller även när man ska hyra
villan. Varje ordförande och klubbmästare (och varje ny sådan) måste gå en speciell kurs för
det som har varit ämnesföreningar inom HumF. Fr.o.m. i år påbörjas en övergång där
ämnesföreningarna blir sektioner och därmed knyts närmare HumF i organisationen.
Styrelsen anser att det inte är rimligt att tro att våra alumnimedlemmar kommer att vilja betala
ett SEHV-medlemskap på 100 kr, två HumF-medlemskap under ett år på sammanlagt 200 kr
samt kuvertavgifter på 250 kr/fest – allt för att gå på en fest i Gula Villan. Det är en förlust att
mista villan med dess speciella charm och plats i föreningens historia samt i universitetets
hjärta, men formella och praktiska omständigheter gör det omöjligt att verka inom HumF:s
ramar.
Medlemsantal
Sällskapet har under 2011 haft 202 medlemmar. De som läser första och andra terminen på
arkivvetenskapsutbildningen samt sällskapets hedersmedlemmar är undantagna att betala
medlemsavgift. För betalande medlem har årsavgiften 2011 varit 60 kronor.
Medlemstidning
Sällskapet har under 2011 äntligen åter kunnat ge ut medlemstidningen Den lille fascikeln
(DLF). 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. Under 2011 har ett nummer utgivits och
tryckts på Universitetsservice AB, Stockholms universitet. Pliktexemplar av tidningen går till
Kungliga Biblioteket, Riksarkivet Marieberg och universitetsbiblioteken.
Webbplats och kommunikation
Besöksstatistiken för sällskapets webbplats www.sehv.se under 2011 var 27439 unika besök,
antalet besökta sidor 83332. Evenemang och lediga jobb har fortlöpande annonserats.
Sällskapet har använt sig av facebookgruppen och dess gruppmail för kommunikation samt en
mailinglista för direkt kommunikation med arkivstudenterna.
Sällskapets 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 2011.
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