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Allmänt om verksamheten

Formerna för stödföreningens möjligheter att främja arkivets verksamhet och breddningen av 
föreningens medlemsbas har under årets ägnats särskild uppmärksamhet. Föreningens styrelse 
har fortlöpande erhållit information om utvecklingsarbetet inom pressarkivet. Tillsammans 
med företrädare för Helsingfors släktforskare diskuterades den 21.11.12 såväl medlemsfrågan 
som släktforskarföreningens eventuellt deltagande i styrelsearbetet. Diskussionerna kommer 
att fortsätta. 

Föreningen har sett som en av sina viktigaste uppgifter att hålla sina medlemmar informerade 
om framtidsplaneringen. I det syftet inbjöds medlemmarna till julglögg den 21.11.12 på 
arkivet, varvid arkivets personal informerade besökarna om arkivets olika serviceformer. 
Antalet personer som besökt arkivet under året uppgick till 948 personer. Medlemmarna 
bereddes också möjlighet att delta i det mediaseminarium som arkivet anordnade på Svenska 
Social- och kommunalhögskolan den 9.11.2012.

 Medlemmar, medlemsinformation

Vid slutet av år 2012 hade föreningen 24 ständiga medlemmar och 63 årsmedlemmar eller 
sammanlagt 87 medlemmar. En folder för värvning av nya medlemmar har gjorts. 

Föreningen har med två medlemsbrev hållit medlemmarna underrättade om verksamheten 
inom föreningen själv och inom pressarkivet. 

Årsmöte, styrelse och verksamhetsgranskare

Föreningen höll sitt årsmöte den 14 mars 2012 på pressarkivet. 10 medlemmar deltog i mötet. 
Mötesdeltagarna informerades av arkivchefen Jessica Parland-von Essen om planerna på 
arkivets fortsatta utveckling, och mötet kunde diskutera Urklippsverkets vänners roll i det 
sammanhanget. Det var en allmän uppfattning att vänföreningen fortsättningsvis har en viktig 
uppgift när det gäller att sprids kännedom om arkivet och de tjänster det erbjuder.

Den av årsmötet valda styrelsen har haft följande sammansättning: Carita Lundin, ordförande, 
Gunilla Häkli, viceordförande, Anders G. Lindqvist, sekreterare, Stig Dahlström, 
skattmästare, samt som övriga medlemmar Petra Hakala, Henrik Knif, Magnus Londen, Jolin 
Slotte och Gustaf Widén. Styrelsen har hållit fyra möten under verksamhetsåret. 
 

Till verksamhetsgranskare valde årsmötet Eva Stockmann med Tor W. Holm som ersättare.

 Ekonomi  

Ekonomin har fortsättningsvis varit baserad på en medlemsavgift om 20 euro för 
årsmedlemmar och en engångsavgift om 100 euro för ständiga medlemmar. Föreningen har 
ekonomiskt bistått arkivet vid anskaffning av material och utrustning till arkivet samt deltagit  
i kostnaderna för information och sammankomster.
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