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Verksamhetsplan 2016
Arkivdelen av Släktforskarnas Arkiv och Bibliotek
Släktforskarnas Arkiv och Bibliotek förvara ett antal arkiv efter släktforskare och släktforskarföretag.
Dessa är ofta små till sin omfattning och innehåller ett ganska disparat material.

Aktiviteter 2016
Accession
Formerna för accession behöver ses över. Det kommer idag in material väldigt sporadiskt och ganska
slumpartat. Hur ofta och hur mycket det kan vara aktuellt att ta in är svårt att styra över. En
rutinbeskrivning behöver tas fram för vår accession. Den bör innehålla:
•
•
•

Former för viss förkontroll om det överhuvudtaget är ett material som är intressant för
släktforskare.
Notering i en accessionsliggare.
Överföring av uppgifter till en handlingsplan med notering om behov av åtgärder (sortering,
rensning, boxning, förteckning etc.)

Åtgärder
Förvaringsmedlen som används idag är av undermålig kvalitet. De är ofta trasiga eller innehåller
alldeles för stor mängd skadliga ämnen (plast, metall och omslag med hög syrahalt). Dessa behöver
bytas ut. Som första steg bör en inventering göras för att fastställa behovet av åtgärder.

Arkivredovisningssystem
Kompexiteten i de arkivredovisningssystem som finns på marknaden är väl anpassad till stora
företags och myndigheters arkiv. Kostnader för sådana system är dessutom alltför omfattande för
GF. En enklare arkivredovisningsmodell behöver utvecklas och i lämplig form samordnas med
biblioteksdatabasen.

e-Arkiv
Ett arbete bör påbörjas för att kunna ta ställning till om vi ska engagera oss i digital lagring av
inlämnat forskningsmaterial. Kontakt ska ske med DIS.

Föreningsarkiv
Genealogiska Föreningens eget arkiv behöver ses över. En dokumenthanteringsplan för föreningen
behöver tas fram. Föreningens arkiv behöver även ordnas och förtecknas.
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Det är även på gång att Svenska Genealogiska Samfundet ska upphöra och dess arkiv överlämnas till
GF. Även detta behöver ordnas och förtecknas.
Dokumenthanteringsplaner kan även andra föreningar behöva. En ny tjänst kan vara att göra sådana
till andra släktforskarföreningar. Detta bör i så fall ske i nära samarbete med förbundet.

