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Arkivpedagogisk webb:
Stor lansering i höst!
Nytt om e-arkivet
och inleveransmodulen
Sedan ett antal år har Arkiv
Sörmland erhållit stöd från
Statens kulturråd och Region
Sörmland för vårt pionjärarbete
med e-arkivering för den enskilda sektorn.
Nyligen beviljades vi medel från
Statens kulturråd för ytterligare
en period, för skapandet av en
leveransmodul för att förenkla
inlämning för e-arkivering för
våra medlemmar – jätteroligt!
I samarbete med ArkivIT pågår
sedan nyår arbetet med kravställning och konstruktion av
modulen. Arbetet leds från vår
sida av arkivchefen och Leif
Pettersson, erfaren IT- arkivarie.
Ett inledande referensgruppsarbete genomförs just nu tillsammans med en av våra medlemsföreningar, DHR Södermanlands läns distrikt. När modulen snart flyttas över i testmiljö kommer även en rad
tester att genomföras. Då kommer fler av våra medlemmar få
chans att testköra modulen.

Under det senaste året har arbete med Arkiv
Sörmlands arkivpedagogiska satsning för
skolan varit intensivt. I samarbete med läroboksförfattare Johan Eriksson har ett helt nytt
webbmaterial tagits fram med såväl lektionsunderlag som skannat arkivmaterial. Materialet fokuserar på källor, källkritisk granskning
och digital kompetens.
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Genom det arkivpedagogiska materialet får
lärare och elever möjlighet att träna några av
dagens och framtidens nyckelkompetenser:
att söka, värdera och granska information –
och det med hjälp av spännande sörmländska arkivkällor.
Under hösten sker stor lansering av webbsatsningen, som vänder sig främst till gymnasiet och vuxenutbildningen. Mer information kommer att finnas på Arkiv Sörmlands webbplats och facebook.

Det händer hos Arkiv Sörmland
I samarbete med företaget JFS & Co formges
och slutkorrigeras just nu Arkiv Sörmlands
presentbok. Tidigt i höst hoppas vi ha boken
helt klar. Mer info om boksläppet kommer på
vår webbplats. Till tryckningen har Sörmlands
Sparbank och Sparbanksstiftelsen Rekarne
bidrar med medel.

Trots pandemin har Arkiv Sörmland haft
något av ett besöksrekord den här våren.
Då vi kunnat erbjuda en coronasäkrad forskarmiljö med endast en person åt gången,
har det uppenbarligen lockat.
Under hösten återupptar Arkiv Sörmland
kursverksamheten. Vi kommer då att erbjuda våra medlemmar en digital arkivkurs i
tre steg. En helt ny kurs om att skriva facklitterärt utifrån arkivkällor planeras också.
Håll utkik efter mer information!
Vårt kommunfokusarbete ligger nere även
hösten 2021. Vi håller istället tummarna för
våren 2022 med fokus Oxelösund.

Info från årsstämman

Sommarstängt
Under sommaren har vi semesterstängt 5 juli
till 6 augusti. Vi öppnar igen måndagen den
9 augusti. Välkommen då!

Vill din förening/företag var
med som ”testpiloter”? Jättekul! Hör av er till oss!

Arkiv Sörmland höll sin årsstämma den 25
mars via webbtjänsten Zoom. Vid mötet återvaldes Ulla-Britt Larsson, Nyköping, som ordförande i Arkiv Sörmland. Ny revisorssuppleant blev Lars Andersson som efterträdde
Göran Flodin. Inga övriga förändringar skedde.
Det är glädjande att vi får behålla vår kunniga
och ambitiösa styrelse.

Inom e-arkivsatsningen EEarkivet har en expertgrupp tillsatts. Här kan vi inom nätverket
diskutera framtidsfrågor inom
e-bevarande med framstående
företrädare på området.

Vid mötet beslutades om en höjning av medlemsavgifterna fr o m år 2022. Något arkivpris utdelades inte denna gång utan där får vi
återkomma nästa år när det förhoppningsvis
går att hålla stämman i fysisk form. Fundera
gärna på vem du vill nominera då!

En riktigt trevlig sommar önskar vi på Arkiv
Sörmland alla medlemmar.

Årsstämma via Zoom. Foto: H. Karlsson
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Ordförande har ordet
Ulla-Britt Larsson
ordförande
Arkiv Sörmland

Bästa medlem och läsare!
Äntligen kan vi se ljuset i mörkret med Coronapandemin som pågått i över ett år.
Styrelsen har inte mötts öga mot öga sedan i början av 2020. Vi har i stället haft
digitala styrelsemöten och de har fungerat riktigt bra. De kan emellertid aldrig
ersätta de personliga mötena. Dessutom blir man ganska trött av att stirra in i en
bildskärm. Nåja. Det har trots allt fungerat och vi har fått både ställa om, lära om
och lära nytt.
Arbetet med e-arkivering fortgår och det är spännande att följa. Att bygga nytt tar
tid. Det är viktigt att produkten blir bra och förstås användarvänlig. Här är det
viktigt att ha ett bra samarbete med den som bygger inleveransportalen så att vi
får den så bra och användarvänlig som möjligt. Här är vår kunniga medarbetare en
viktig faktor med sina stora kunskaper i allt som rör arkiv.
Arkiv Sörmland har mycket bra kontakter och samarbeten med bland andra
Riksarkivet, Region Sörmland, Södertörns högskola m fl. Vi delar med oss av vår
kunskap och får också tillbaka andras kunskap. Det är till stor nytta i arbetet med
att utveckla e-arkiv men också i andra sammanhang. ”Folk och kultur” är en viktig
arena för att hämta hem vad som är på gång, men ger också ett utsökt tillfälle att
få dela med sig av kunskaper och erfarenheter. Vi har under ett antal år också
erhållit ett ovärderligt stöd av Statens kulturråd för att kunna utveckla bl a e-arkiv.
Det ska bli spännande i höst att få lansera Arkiv Sörmlands presentbok med
intressanta artiklar som hämtat material ut våra arkiv och omspänner samtliga
kommuner i länet. Det ser jag fram emot!
JAG ÖNSKAR DIG EN FIN OCH AVKOPPLANDE SOMMAR!

Arkivkurser för medlemmar
Du v e t v ä l o m at t d u s om me d l em har
mö j l i gh e t at t k os t n ads f rit t d e lt a i v år
i ntr od uk t io ns k urs i ark iv v ård ?
Hälsningar
Ulla-Britt Larsson
ordförande

V år h el t ny a d ig ita l a t re st eg s ku rs g es
förs ta gå n ge n i hös t m ed s t ar t 14 se p temb e r k l. 1 5- 17 ( öv r i ga da tu m i k urs s er ie n är 2 8 s e pt e m be r oc h 5 ok to b er).

ADRESS
KRIEBSENSGATAN 4
632 20 ESKILSTUNA

TELEFON
076-319 67 53

E-POST
info@arkivsormland.se

WEBBPLATS
www.arkivsormland.se

Me r i nf or ma t io n k o m m er. A n m äl a n g örs
ti l l i n fo @ ark iv s o rm l a n d.s e.

Mer om Arkiv Sörmland
Läs mer om v a d s o m h än d er h os os s p å
w w w. ar ki v so rm la nd. s e .
Fö l j os s g ärn a p å Fac eb o ok

