
 

Verksamhetsplan 2023 

Firar 10 år! 
Under 2023 firar Arkiv Sörmland tio år. Jubiléet uppmärksammas vid årsmötet då bland annat 
tidigare styrelser bjuds in. 
  
Ett länsöverskridande e-arkivcentrum 
Under 2023 ska samverkan mellan de tre länsarkiven (Föreningsarkivet i Västernorrland, Folk-
rörelsearkivet i Uppsala län och Arkiv Sörmland) utvecklas än mer genom den i juni 2022 bildade 
föreningen Enskilda e-arkivet (EEA).  

E-arkivportalen som utvecklats av Arkiv Sörmland överförs till EEA som därmed kan både förvalta och 
utveckla portalen. Arkiv Sörmland har under sex år varit ledande inom enskild arkivsektor vad gäller 
kunskap i digitalt bevarande. Den kunskapen förs successivt över i det centrala kunskapscentret EEA. 
Arkiv Sörmland sköter EEAs ekonomi. 
 
Pedagogik  
Det digitala undervisningsmaterialet, riktat till länets gymnasielever som läser historia, innehåller nu 
fyra block. Vår målsättning är att utveckla fler lektioner under 2023. Vi utbildar även våra medlems-
föreningar genom regelbundna kurser. 
 
Föreläsningar 
I samverkan med Eskilskällan utvecklar och erbjuder vi föreläsningar med olika teman. 
 
Tillgängliggöra arkiv och arkivhandlingar  
Arkiv Sörmlands personal fortsätter att tillgängliggöra berättelser från Sörmland på många olika sätt. 
Storyspot är en ny och intressant väg till muntligt berättande som vi har börjat använda.  
 
Strategiskt arbete i länets kommuner – 2023 
Våren 2023 slutförs det strategiska arbetet med kommunarkiven. Sist ut är Strängnäs. Styrelsen för 
Arkiv Sörmland påbörjar hösten 2023 ett arbete som syftar till att uppsöka företag i Sörmland. 
 
I övrigt arbetar vi med ordinarie arkivarbete såsom: 
 
Ta emot, ordna, förteckna och tillgängliggöra 
Arkiv Sörmland tar emot, ordnar och förtecknar arkivhandlingar från medlemsföreningar, och gör 
dem därmed tillgängliga för allmänheten.  
 
Löpande arbete – förfrågningar – information 
Vi fortsätter att dagligen besvara förfrågningar som kommer in via mejl eller telefon samt genom 
Eskilskällan. Vi ger råd och handleder.  
 
Sprida kännedom om Arkiv Sörmland i länet 
Vi arbetar ständigt för att länsinnevånare ska lära känna Arkiv Sörmland och vad vi kan erbjuda. 
Genom olika samarbeten med regionala samarbetspartners arrangerar vi seminarium, utformar 
informationsmaterial och föreläser om vår verksamhet. Det handlar också om information på 
hemsidan, Facebook, artiklar, Arkivens dag i november, samt föreläsningar på universitet och i 
arkivföreningar. 

 


