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Verksamhetsberättelse 2022 
 
Styrelsen för Föreningsarkivet i Södertälje och Nykvarn får härmed avge redovisning för 
föreningens verksamhet under 2022, det 42:a verksamhetsåret. 

Föreningens organisation 
Föreningsarkivet i Södertälje och Nykvarn är en ideell förening bestående av i Södertälje 
hemmahörande organisationer av folkrörelsekaraktär. Efter kommundelningen den 1 januari 
1999 betjänar arkivet föreningar/organisationer både i Södertälje och i Nykvarns kommun.  
 
Enligt föreningens stadgar ska en plats i styrelsen innehas av Nykvarns kommun. Dessutom 
ska en av föreningens två revisorer företräda Nykvarns kommun.  

Styrelse 
    Utsedd av/Representant för 
Ordförande Thomas Witting  Kultur- och fritidsnämnden 
Sekreterare                                                                                     
och kassör Daniel Åstrand  Stadsarkivarie, Södertälje kommun 
Ordinarie Eva Skyllberg   Museichef, Torekällbergets museum, 
    Södertälje kommun 
Vice ordf. Sven Eklund   Nykvarns kommun 

Signe Andersson  Södertälje socialdemokratiska  
kvinnoklubb  

Britt-Marie Thor Svenska Turistföreningen 
Risto Sarkola Finlandia 

 Nils Linder   Kulturhistoriska föreningen 
 Ulf Sundblad   Frälsningsarmén 
 
Suppleanter Peter Swärd   Turinge-Taxinge Hembygdsförening
 Karin Eklind   Liberalerna 

Mikael Olsson Vänsterpartiet 
 
 

Ersättare för Eva Skyllberg har ännu inte utsetts. 

Revisorer 
Utsedda av Södertälje kommun: Christer Björk, ordinarie 
Utsedda av Nykvarns kommun: Håkan Tornesque, ordinarie och Gunvor Strömbom, 
suppleant 
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Valberedning 
Valda av årsmötet: Viveka Ek, S-kvinnor.  
Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av tre personer så två platser är vakanta. 

Arkivet 

Medlemskap i andra organisationer 
Föreningen är medlem i Folkrörelsernas Arkivförbund och Föreningsarkiven i Stockholms 
län, FSL.  
 

Informationsvägar till föreningar och allmänhet 
Vid större aktiviteter läggs information ut i Länstidningen samt på föreningens Facebook-
sida. 
Föreningsarkivet har en egen hemsida som finns på Södertälje kommuns webbplats.  
Kommunikationen med föreningar och medlemmar sker främst via e-post.  
 

Arkivbildare 
Föreningsarkivet i Södertälje och Nykvarn har idag 450 registrerade arkivbildare. 
Registervård och förteckningsarbete i systemet Visual Arkiv gör att antalet registrerade 
arkivbildare kan komma att förändras under året. Föreningsarkivet har 86 medlemsföreningar. 
 
Under 2022 har Föreningsarkivet tagit emot sex leveranser som rör nio 
föreningar/arkivbildare. Två av föreningarna var medlemmar i föreningsarkivet och har 
levererat material förut. De övriga sju var nya föreningar/arkivbildare. 
 
 
Verksamhet under året 2022 

Sammanträden 
Under 2022 hölls det tre ordinarie möten och ett extra möte, i samband med kursen som 
anordnades den 9 november. 
  
Föreningens årsmöte hölls den 30 maj på Café Bellevue på Torekällberget. Nils Linder satt 
ordförande. 
 
 
Kurser för medlemsföreningar 
Den 9 november hölls en kurs i dokumenthantering för föreningar. Samma kurs hölls för ett 
par år sedan, innan pandemin. Men denna typ av kurs har efterfrågats och föreningsarkivet 
anordnade inga kurser under pandemin så detta blev som en nystart. 
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Deltagande i Arkivens dag eller andra evenemang 
Föreningsarkivet deltog inte på Arkivens dag 2022. 
 

Ekonomi 
Arkivet utgör en del av Södertälje kommuns stadsarkiv, som bekostar lokal och personal. 
Föreningsarkivet avstod för 2022 från att söka föreningsbidrag på 15 000 kr samt Nykvarns 
kommuns stöd på 2 500 kronor per år. Detta då verksamheten under pandemin varit vilande 
med undantag för arkivdelen, där stadsarkivet tar emot leveranser till sina arkivdepåer för 
Föreningsarkivets räkning. För verksamhetsåret 2023 har föreningsbidrag sökts. 
Föreningens ekonomiska ställning framgår av redogörelsen för 2022.  
Våra medlemsföreningar betalade in 5700 kronor i medlemsavgifter under 2022. 
 
 
Södertälje 2022-02-20 
 
 
............................... .............................. .............................. 
Thomas Witting Risto Sarkola  Sven Eklund 
 
 
 
............................... .............................. .............................. 
Nils Linder  Britt-Marie Thor Signe Andersson 
 
 
............................... ..............................  
Daniel Åstrand  Ulf Sundblad 
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