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Till Arkiv Sörmlands medlemmar                                 2020-06-09 

 
 

Vi har en fråga till er: 

Hur har er verksamhet påverkats av den 

senaste tidens coronapandemi? 

 

Här på Arkiv Sörmland har vi ställt in all utåtriktad verksamhet, 

såsom kurser och studiebesök. Vårt årsmöte hölls digitalt. För att 

informera om hur vi beslutat hantera situationen har vi använt 

vår hemsida och Facebook. Så har vi i föreningen Arkiv Sörm-

land gjort.  

 

Nu är vi intresserade av hur ni i er organisation påverkats av 

spridningen av corona. Tillsammans kan vi skapa en minnes-

bank varigenom coronapandemins inverkan på det sörm-

ländska förenings- och näringslivet kan förevigas.  

 

Vi samlar in beskrivande texter såväl som bild, ljud och video-

inspelningar kopplat till corona. Har ni annonserat på er webb-

plats, lagt ut information till era medlemmar/kunder på sociala 

medier eller anställda på intranätet, skickat e-post eller på annat 

sätt korresponderat eller informerat era medlemmar/kunder/ 

anställda om den förändrade situationen? Dela gärna med er av 

denna kommunikation till oss så att vi kan spara den för framtida 

forskning. Beskriv även gärna med egna ord hur pandemin har 

kommit att påverka er verksamhet, era medlemmars/kunders/ 

anställdas engagemang samt era kommunikationsstrategier.  

 

Med hjälp av det insamlade materialet kommer framtida 

forskare att kunna söka svar på hur sörmländskt förenings- 

och näringsliv påverkades av corona. 
 

Så här gör ni för att skicka in digitala minnen: 
 

1. Identifiera vilket egenproducerat material (protokoll, 

webbsidor, e-post, Facebookflöden, nedskriva reflektioner 

etc.) ni vill dela med er av till Arkiv Sörmland. 
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2. Om materialet redan finns sparat som enskilda dokument 

kan ni skicka dem som de är. Om ni vill dela med er av er 

kommunikation på webben rekommenderar vi att ni tar 

skärmbilder på relevanta inlägg och skickar in dem till oss. 

Mer info om hur man tar skärmbilder beskrivs på vår 

hemsida: https://arkivsormland.se/webbarkivering/ 

3. Vid behov, kontakta vår e-arkivarie Theo Erbenius för stöd 

theo@arkivsormland.se  

4. Läs igenom inlämningsvillkoren som finns angivna nedan, 

samt godkänn dem genom att kopiera in godkännande-

texten i samma e-brev ni skickar in handlingarna med.  

5. Skicka in ert sammanställda material med godkännande 

till insamling@arkivsormland.se  

 

För att Arkiv Sörmland ska kunna bevara och tillgängliggöra det 

material som skickas in behöver vi alltså ert godkännande. Det 

ger ni genom att kopiera och klistra in följande stycke i samma 

e-brev som ni skickar in era dokument med: 

 

Avsändaren av detta e-brev godkänner att Arkiv Sörmland 

kostnadsfritt (som ett led i arkivets övergripande uppdrag att 

bevara, vårda och tillgängliggöra länets kulturarv) arkiverar de 

digitala handlingar som bifogas med detta e-brev. Avsändaren 

godkänner också att de dokument som bifogats med detta e-

brev kan tillgängliggörs via Arkiv Sörmlands e-arkiv, samt att de 

bifogade dokumenten kan komma att användas för exempelvis 

publicering på hemsida och i skrifter eller andra trycksaker 

producerade av Arkiv Sörmland, vilket skulle kunna ge dem 

större spridning. Vår verksamhet är icke-kommersiell och det 

arkiverade materialet får inte användas i kommersiella syften. 

Upphovsmakare som inte önskar anonymitet ges alltid erkän-

nande vid bruk av bilder och andra verk. Arkiv Sörmland åtar sig 

att vid ett godkännande förvalta den digitala kopian enligt såväl 

GDPR som gällande upphovsrättslagstiftning. 

 

Hoppas ni vill vara med och bidra med era erfarenheter från 

coronapandemin. Stort tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Arkiv Sörmland genom Ulla-Britt Larsson, ordförande   
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