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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 alltså även 
i fortsättningen ombesörja att den goda relationen med Humanistiska föreningen upprätthålls. 
 
Aktiviteter 
 
Grunden i Sällskapet Emil Hildebrands Vänners verksamhet består av sociala aktiviteter och 
sammankomster av olika slag. Olika aktiviteter värderas olika högt av medlemmarna, men 
samtidigt utgör de en viktig grund för målet att stärka medlemmarnas yrkesidentitet. Det är 
därför angeläget att arrangera ett så varierat program som möjligt. Detta innebär att såväl vår- och 
höstfest, insparkspub och minst ett föredrag och/eller studiebesök kommer att anordnas. Till 
detta kommer ett tiotal pubar. 
 
Medlemstidning 
 
Medlemstidningen Den lille fascikeln kommer under året upprätthålla uppnådd kvalitet och 
läsvärde. Den lille fascikeln ska även fortsättningsvis vara det självklara valet för studenter och 
nyutexaminerade arkivarier för publicering av arkivrelaterade artiklar och omarbetade uppsatser 
och specialarbeten. 
 
Hemsida 
 
Sällskapet Emil Hildebrands Vänner kommer under året att fortsätta utveckla hemsidan 
www.sehv.se, som för medlemmar och potentiella medlemmar blivit en allt bättre och viktigare 
informationskälla. 
 
Utvärderings- och förbättringsarbete av arkivvetenskaplig kurs 
 
Sällskapet Emil Hildebrands Vänner kommer även under 2005 att verka för att kvalitetsnivån på 
den arkivvetenskapliga utbildningen i Stockholm ska höjas. Detta innebär att sällskapet 
kontinuerligt kommer att genomföra utvärderingar av varje kursmoment och agera budbärare 
mellan studenter och kursföreståndare. Till detta kommer att ytterligare vägar för påverkan ska 
prövas. 
 
Arkivvetenskapligt nätverk 
 
Sällskapet Emil Hildebrands Vänner kommer även under 2005 ingår i Professor Berndt 
Fredrikssons arkivvetenskapliga nätverk. Ambitionen är att påverka ämnet arkivvetenskaps 
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framtida utveckling och inriktning på en nationell och övergripande nivå. Under 2005 kommer 
flera arkivvetenskapliga konferenser hållas. Sällskapet planerar att delta i den som ska hållas i 
Uppsala den 5-6 december. 
 
Förtjänstmedalj och sångbok 
 
Arbetet med att planera framtagande av förtjänstmedalj och sångbok med arkivvisor kommer att 
fortsätta under året. 
 
 


