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Kontakter med Humanistiska föreningen 
 
I egenskap av ämnesförening inom Humanistiska föreningen på Stockholms universitet åtnjuter 
Sällskapet Emil Hildebrands Vänner generösa bidrag och andra förmåner som är nödvändiga för 
att upprätthålla verksamheten. Som motprestation förpliktar sig Sällskapet Emil Hildebrands 
Vänner att medverka vid de obligatoriska städdagarna vid Gula villan samt att närvara vid de 
likaledes obligatoriska ämneskonventen. Sällskapet Emil Hildebrands Vänner kommer därför 
även i fortsättningen ombesörja att den goda relationen med Humanistiska föreningen 
upprätthålls. Detta innebär att de förpliktande åtaganden som föreligger gentemot Humanistiska 
föreningen under 2004/2005 kommer att uppfyllas. 
 
Aktiviteter 
 
Grunden i Sällskapet Emil Hildebrands Vänners verksamhet utgörs av sociala aktiviteter och 
sammankomster av olika slag. Olika aktitiviterer värderas olika högt av medlemmarna. Det är 
därför angeläget att arrangera ett så varierat program som möjligt. Detta innebär att såväl vår- 
som höstfest, insparkspub och minst ett föredrag och/eller studiebesök kommer att anordnas. 
Till detta kommer ett tiotal pubar. 
 
Medlemstidning 
 
Medlemstidningen Den lille fascikeln har under 2003/2004 genomgått stora förändringar avseende 
layout, tryckkvalitet och textinnehåll. Den lille fascikeln kommer även under 2004/2005 att undergå 
vissa smärre förändringar. Framför allt ska utseendet förbättras för att ytterligare profilera Den lille 
fascikeln som en tidning där studenter och nyutexaminerade arkivarier kan publicera 
arkivrelaterade artiklar. Tidningen har för närvarande en stadig grupp skribenter som bidrar och 
tillströmningen av artiklar är god. Redaktionen hoppas emellertid under året uppnå ett bättre 
samarbete med kursansvariga för att förmå uppsatsskribenter och skribenter av specialarbeten att 
i omarbetad form publicera dessa i Den lille fascikeln. 
 
Hemsida 
 
Sällskapet Emil Hildebrands Vänner har under det senaste året arbetat för att utveckla hemsidan, 
http://hem.passagen.se/sehv/, som för medlemmar och potentiella medlemmar blivit en allt 
bättre och viktigare informationskälla. Via hemsidan har medlemmarna kontinuerligt kunnat ta 
del av information om kommande aktiviteter och aktiviter som avhållits. I och med att nuvarande 
webbredaktören avgår vid årsmötet kommer nya genomgående förändringar vad gäller layout att 
ske. Till detta bidrar främst att hemsidan under förra året byggdes om i MAC-miljö. Det är 
sannolikt att den under året istället kommer att administreras i PC-miljö. Hemsidans 
innehållsmässiga grundstomme förändras inte men däremot planeras en utökning både avseende 
information och vissa funktioner. 
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Arkivveckan 2004 (AVEC 04) 
 
Arkivveckan går av stapeln den 21-23 april. Sällskapet Emil Hildebrands Vänners ordförande 
Per-Ola Karlsson sitter även under 2004 i organisationskommittén. Han kommer också anordna 
två av arkivveckans seminarier och under arrangemanget ansvara för och samordna volontärernas 
arbetsinsatser. 
 
Arkivvetenskapen 30 år 
 
Sällskapet Emil Hildebrands Vänner ingår i Professor Berndt Fredrikssons arkivvetenskapliga 
nätverk. Under 2004 planeras en sammankomst i Härnösand någon gång i december. Den 
geografiska placeringen för sammankomsten försvårar för Sällskapet Emil Hildebrands Vänner 
att närvara men olika vägar ska prövas för att hitta en tänkbar finansiering. 
 
Sångbok 
 
Under åren har på sällskapets fester sjungits många snapsvisor med arkivrelaterade texter. I flera 
fall har dessa textsatts av sällskapets medlemmar. Liknande sånger finns också spridda i 
arkivvärlden i stort. Dessa sånger utgör en arkivistisk sångskatt som Sällskapet Emil Hildebrands 
Vänner vill värna om. Styrelsen har därför för avsikt att under 2004/2005 samla in och 
dokumentera arkivvisor samt att planera utgivandet av en arkivistisk sångbok. 
 
Förtjänstmedalj 
 
Sällskapet Emil Hildebrands Vänner kommer under 2004/2005 verka för att förslag på en 
förtjänstmedalj tas fram. En förtjänstmedalj skulle kunna användas för att belöna medlemmar 
som utfört en särskild insats för sällskapet. Alternativt skulle den kunna användas för att belöna 
och uppmärksamma framstående arkivarier i stort. På så sätt skulle Sällskapet Emil Hildebrands 
Vänner kunna ta på sig ett större ansvar att lyfta fram insatser som kan bidra till att stärka 
arkivariens självbild och höja arkivarieyrkets status i samhället. 


