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Nominerad till
Årets Arkiv 2017!
Arkiv Sörmland var en av tre nominerade till
Årets Arkiv 2017!

Funderingar om
arkiv? Hör av dig
till oss!
Som medlem har du möjlighet
att få råd och tips i arkivfrågor
men också praktisk hjälp med
dina arkivhandlingar, antingen
på plats hos dig eller genom
att deponera materialet.
Tveka inte att kontakta oss!

Vid Arkivveckan presenterades vinnaren,
Migrationsverkets arkiv. För Arkiv Sörmland
blev det en mycket hedrande ”andraplats”. I
motiveringen lyftes vårt arbete med tillgänglighet och arkivpedagogik fram. Bakom
utmärkelsen står bland annat DIK.

Det händer hos Arkiv Sörmland

Projekt om
digitala arkiv

Under 2017 har arbetet med våra digitaliseringsprojekt (se nedan) tagit fart på allvar. Förhoppningen är att snart kunna ta steget från teori
till praktik med en konkret e-arkivslösning.

Sedan 2016 bedriver Arkiv
Sörmland ett projekt om
ungas digitala kommunikation
och minnen med stöd från
Statens kulturråd och Landstinget Sörmland. Projektledare är Daniel Bodén (se
bilden längst upp till höger).

Förteckningsarbetet har prioriterats under året.
Tack vare Svitlana, vår extraanställda arkivarie,
har mängder av nytt föreningsmaterial blivit
förtecknat och därmed tillgängligt på kommunarkiven. Det är dessutom fortsatt högt tryck på
leveranssidan med många nya arkiv som lämnas
in. Aktiviteten har också synts på årets arkivkurser, som snabbt blivit fulltecknade.

Tillsammans med Sörmlands
länsbildningsförbund och
Södermanlands hembygdsförbund driver Arkiv Sörmland
också ett projekt med fokus
på sörmländska föreningarnas
digitala arkiv, lett av Johan
Eriksson (bilden nedan).
Har du funderingar om
projekten, hör gärna av dig!

Nytt om Arkiv Sörmlands arkivpris
Arkivpriset 2017

Nominera till 2018

Årets arkivpris 2017 utdelades vid Arkiv Sörmlands årsmöte i Malmköping den 23 mars. Pristagare blev Arbetararkivet i Katrineholm och
lokalhistoriker Lars Thor, Strängnäs. Ett stort
grattis till vinnarna!

Känner du en person eller organisation
som stått/står för särskilda insatser på det
enskilda arkivområdet?
Var med och nominera nästa års pristagare! Senast den 1 december 2017 vill vi
ha dina förslag om vem som ska få 2018
års arkivpris. Glöm inte att motivera ditt
förslag!
Hör av dig till oss via
Epost: info@arkivsormland.se
eller
Post: Kriebsensgatan 4, 632 20 Eskilstuna

2017 års vinnare med vår ordförande och arkivchef.
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Bäste medlem och läsare
Vår unga förening, Arkiv Sörmland, lever nu i en intensiv och spännande tid!
Med nomineringen Årets Arkiv tidigare i år och i backspegeln, har vi i Arkiv
Sörmland flera spännande projekt på gång! Bland annat om digitala spörsmål,
vilket är mycket intressant.
Styrelsen kommer nu i höst att ha en utbildnings- och planeringskonferens,
för att bland annat planera vårt arkivs kommande strategi! Dessutom är det
tänkt att vi ska göra studiebesök om digitala arkiv.

Ordförande har
ordet!
Henrik Elmberg
ordförande
Arkiv Sörmland

År 2018 är det födelsedagsfest, Svenskt arkivväsen (Riksarkivet) fyller 400 år!
Detta arkivår, kallat Arkiv400, ska vi fira på något sätt.
Avslutningsvis vill jag gärna framföra att ni är välkomna att höra av er för dialog. Ni når mig på mobilnummer 070-5232636.
Hösthälsningar
Henrik Elmberg
ordförande

Arkivkurs 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 b l ir u n der
v åre n 2 0 18 . I nbj ud a n k om m er .

Årsmötet 2018
Ark i v S örm la n ds års m öt e ä ger r um i

ADRESS
KRIEBSENSGATAN 4
632 20 ESKILSTUNA

TELEFON
016-3160404

E-POST
info@arkivsormland.se

HEMSIDA
www.arkivsormland.se

m ars - apr i l 2 01 8. Mer i nf orm at io n
k om m er. V ä lk om m en d å!

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

