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Det interna styrelsearbetat har fördelats enligt ovanstående. Ordförande, vice ordförande samt 
sekreterare valdes av årsmötet. Övriga poster fördelades senare av styrelsen. 
 
Årsmötet ägde rum 28 mars i Stockholms stadsarkivs lokaler. I samband med årsmötet höll 
Peter Wattman i en visning av arkivet. Styrelsen har haft 7 styrelsemöten under 
verksamhetsåret 2012. Styrelsen har dessutom haft flera möten i samband med planering inför 
olika evenemang, utskick till medlemmarna och utgivningen av DLF.  
 
29 november hölls den årliga styrelsemiddagen på Koh Pangang, Nybrogatan. 
 
 
  
Medlemsantal  
Under 2012 har Sällskapet haft 232 medlemmar, varav 56 betalande. Studenter som läser 
arkivvetenskap samt sällskapets hedersmedlemmar är undantagna från att betala 
medlemsavgift.  Årsavgiften för 2012 har varit 100 kronor för betalande medlemmar. 
 
 
 
 
 



Insparkspub 
Insparkspuben för de nya studenterna hölls den 12 september på Man In the Moon, 
Tegnérgatan. Styrelsen valde i år att ha puben där eftersom det inte fanns någon lämplig lokal 
som kunde ersätta Gula villan. Trots att insparkspuben hölls utanför universitetsområdet kom 
ca 8 nya studenter på puben.   
 
 
Pubar 
SEHV har haft tisdagspubar vid 12 tillfällen under året. Pubarna har ägt rum på Man in the 
Moon, och under sommarmånaderna på Mosebacke. De har besökts av i snitt 10-12 
medlemmar. Flest deltagare som vanligt på insparkspuben.  
 
 
Vår- och höstfest  
Föreningen har haft två fester under året. Vårfesten hölls den 26 maj i Tolkiensällskapets 
lokaler på Kungsholmen med 21 medlemmar närvarande.  Den 17 november firades 
föreningens 20-årsjubileum på Van der Nootska palatset, St Paulsgatan. 48 personer deltog på 
festen.  
 
 
Medlemstidning  
Ett nummer av Den Lilla Fascikeln (DLF) gavs ut under året. Tidningen var i år extra 
påkostad med anledning av jubiléet och hade A4-format och färgtryck. Artiklar hade skrivits 
både av föreningsmedlemmar och av andra skribenter. DLF skickades ut till medlemmarna i 
samband med utskicket till höstfesten. Pliktexemplar av tidningen har gått till Kungliga 
Biblioteket, Riksarkivet Marieberg samt till universitetsbiblioteken. 
 
 
Skrivelse till DIK  
Styrelsen har, så som beslutats på årsmötet, skrivit till DIK för att uppmärksamma dem på 
villkoren för arkivarier som är anställda via bemanningsföretag.  SEHV fick till svar från 
DIK:s ordförande att förbundet tar frågan på stort allvar och att den skulle tas upp på DIK:s 
kommande kongress.  
 
  
Webbplats och kommunikation via Facebook:  
Information om evenemang och lediga jobb har fortlöpande annonserats på hemsidan 
www.sehv.se 
  
Sällskapet har främst använt Facebook för att informera medlemmarna om kommande 
evenemang så som pubar och fester samt länkat till jobbanken på hemsidan. 
 
 
Studiebesök  
Styrelsen har inte arrangerat några studiebesök under året. Studiebesöken valdes bort eftersom 
arbetet med jubileumsfesten och jubileumsnumret av DLF tog så mycket tid i anspråk.  
 
 
 
 



Sällskapets arkiv 
SEHV:s 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 
föreningens årsredovisning för året 2012. 
 
 


