Arket
E-arkiv – projekt
och kommande
satsningar
Arkiv Sörmlands projekt Ungas
Digitala Minnen, som stötts av
Statens kulturråd och Region
Sörmland, avslutas nu vid utgången av 2019. Här har fokus
legat på insamling och bevarande av unga sörmlänningars digitala avtryck. Arbetet har rönt
uppmärksamhet både i och
utanför länet, bland annat kommer projektet att presenteras
vid Folk & Kultur 2020. Vill du
veta mer hittar du information
på vår webbplats.
I vårt länsövergripande projekt
EE-ARKIVET tillsammans med
Folkrörelsearkivet i Uppsala län
och Arkiv Gävleborg pågår arbetet med att bygga upp en
fungerande e-arkivlösning för
enskild sektor.
Arkiv Sörmland har för 2020
blivit beviljat stöd från Statens
kulturråd och Region Sörmland
för den fortsatta uppbyggnaden av e-arkivet. Det som i
första hand prioriteras är utvecklingen av en leveransmodul
för att förenkla e-arkivering för
våra medlemmar. Detta arbete
leds av Theo Erbenius (bilden).
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År 2017 beslutade Arkiv Sörmlands styrelse att
satsa på ett nytt arbetssätt genom att halvårsvis arbeta riktat med en kommun i taget.
På så vis får vi möjlighet till mer samlade insatser och fokuserat arbete.

I Gnesta arrangerade vi Arkivens dag den 9
november i samarbete med Gnesta kommunarkiv. En utställning med lokala arkivexempel visades och personal fanns på plats
för att ge arkivråd. Genom utskick via kommunens föreningsregister nådde vi ut med
information om värdet av att bevara arkiv till
samtliga föreningar i kommunen. Förtecknade arkiv levererades också.

Hösten 2019 har Arkiv Sörmland arbetat med
fokus på Gnesta.

I vår är det Oxelösund som står på tur. Mer
information kommer.

Kommuner i fokus:
Oxelösund nästa

Det händer hos Arkiv Sörmland
Under hösten 2019 har Arkiv Sörmland haft ett
tillfälligt leveransstopp för icke akuta leveranser.
Från den 7 januari 2020 är det åter möjligt att
lämna in material. Vi har redan nu flera inplanerade besök. Välkomna att höra av er om det är fler
som har material ni vill lämna in för arkivering.
Arkiv Sörmland arbetar aktivt med tillgänglighet i
olika former, bland annat på vår webbplats. Ett
viktigt steg för att öka allas möjligheter att ta del
av vår digitala information är de satsningar vi gjort
på Talande webb liksom hjälpmedel såsom färgmarkering av aktuell rubrik och möjlighet till tangentbordsnavigering. Kika gärna in på vår webb!

Nytt telefonnummer

Jul- och nyårshälsning

Arkiv Sörmland byter telefonnummer från
och med 1 mars 2020. Nytt nummer till
expeditionen är 076-319 67 53. Här når ni
oss måndag-fredag kl. 13-15.

Arkivet är stängt från och med måndagen
den 23 december. Vi öppnar igen den 7
januari. Varmt välkommen då!
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Ny medlemssida

Intresset har varit stort för våra
medlemskurser om e-arkiv.
Nästa kurs ges den 21 april.

Som medlem i Arkiv Sörmland har din
organisation möjlighet att ta del av råd och
tips i arkivfrågor, bland annat i samband
med våra arkivkurser. Nu lanserar vi även
en medlemssida på webben med olika
praktiska verktyg och lathundar – exklusivt
för våra medlemmar. Sidan nås på:
www.arkivsormland.se/medlem

En riktigt fin jul- och nyårshelg önskar vi på
Arkiv Sörmland alla medlemmar.
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Ordförande har ordet
Ulla-Britt Larsson
ordförande
Arkiv Sörmland

Julreklam från 1918.
Ur Biby gårds arkiv

Bäste medlem och läsare!
Under åren i Arkiv Sörmlands styrelse (tidigare Föreningsarkivet) har jag lärt mig
hur viktigt det är att bevara nutidshistoria för framtiden! Det är vår nutidshistoria
vi vill bevara och här uppmanar vi föreningar och företag att bidra med sin del i
vår samhällshistoria. Det känns inte minst viktigt i det samhälle vi lever i nu och
som är i så stark förändring. Inte minst med den digitala tekniken har vi ett så
snabbt skeende så det är svårt att hänga med. Arkiv Sörmland ligger långt fram
bland de enskilda arkiven med att delta i och utveckla e-tjänster för arkiv. Här
pågår arbete med framtagande av en leveransmodul för digitala handlingar.
På Svenska Arkivförbundets konferens i november medverkade arkivchef Annika
Bergsland och projektutvecklare Theo Erbenius i ett seminarium om ungas digitala
minnen. Projektet avslutas vid årsskiftet, men det har gett oss goda kunskaper.
Projektet kommer också att presenteras under Folk & Kultur i februari 2020.
Hedrande! Stödet från Statens kulturråd och Region Sörmland är ovärderliga för
oss och har möjliggjort de här utvecklingsinsatserna.
Under december månad har vi haft en punktinsats riktad till länets hembygdsföreningar med specialinriktad kurs i arkivvård I samarbete med Södermanlands
hembygdsförbund/Sveriges hembygdsförbund.
Firandet av Arkivens dag i Gnesta gjordes tillsammans med Gnesta kommun där vi
lyfte fram den verksamhet som Arkiv Sörmland bedriver för enskilda arkiv.
Boka in den 26 mars! Då har Arkiv Sörmland sitt årsmöte. Tid, plats och program
kommer senare. Arkiv Sörmland delar ut sitt pris i samband med årsmötet. Om du
har någon person eller organisation du vill nominera kan du göra det före 31
januari 2020 till Arkiv Sörmland. Vill du veta mera? Kontakta vårt kontor!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Arkivkurser för medlemmar
Du ve t v ä l om at t d u s om m edl em har
m öj li gh e t at t g å v år i nt rod uk ti o ns k urs i
ark i v vår d ? Näs t a k urs t i l lf ä ll e är 2 apr i l .

ADRESS
KRIEBSENSGATAN 4
632 20 ESKILSTUNA

Hälsningar
Ulla-Britt Larsson
ordförande

N y e- a rk ivk urs f ör m e d l em m ar ä ger r um
21 apr i l.
Va rm t v ä lk om m en m ed d i n a nm äl an .

TELEFON
076-319 67 53

E-POST
info@arkivsormland.se

HEMSIDA
www.arkivsormland.se

Mer om Arkiv Sörmland
Läs m er om va d s om h än d er h os os s p å
ww w. ark i vs orm la n d.s e .
Fö lj os s g ärn a p å Fac eb o ok

