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1. Inledning 

  

 Denna arkivpolicy för Sällskapet Trädgårdsamatörernaa lokalkretsar fastställer övergripande principer för arkivering av dokument som är 

 intressanta för att berätta STA:s och kretsarnas historia. STA grundades ju 1938 och har vuxit till en förening som länge har haft mellan 5 

 och 10000 medlemmar, med lokalkretsar som täcker hela landets yta. STA:s betydelse för föreningsverksamheten inom den mer 

 avancerade trädgårdsodlingens område har varit och är stor. Det är därför viktigt att ett urval av dokumentationen från verksamheten 

 sparas för framtiden. Arkivpolicyn innehåller allmänna råd och riktlinjer, men också en kort arkiveringsplan med konkreta regler för varje 

 typ av bevarandevärt dokument. 

 

2. Generella principer – varför bevara arkiv 

 

 Några skäl till att ordna och bevara föreningens arkiv: 

 

 - Rationalitet: I ett välordnat arkiv hittar du lättare och snabbare den information Du behöver. 

 - Arkivet är föreningens minne! Utan det behöver Du kanske göra om saker som är redan gjorda/skrivna. 

 - Lagstiftningen ställer vissa krav på bevarande och gallring av en förenings arkivhandlingar 

 - Den historiska aspekten: Arkivet speglar föreningens historia och dess roll i samhällsutvecklingen. I arkivet finns material till den egna 

 jubileumsskriften, vetenskapligt bedriven forskning och för alla medlemmar och övriga intresserade som vill veta mer. 

 - Och till sist: Vill Du att framtidens bild av Din organisation skall grundas uteslutande på dokumentation som skapats av andra parter i 

 samhället? 

 

3. Syfte, ansvar och begränsningar 

 

 Syftet med arkivpolicyn är att uppnå en rationell arkivhantering inom lokalkretsen av STA. Denna arkivpolicy avser de handlingar som 

 ska bevaras för all framtid, d v s handlingar av vikt och historiskt värde – inte arbetsmaterial. Arkivpolicyn omfattar inte dokument som 

 är gallringsbara efter en viss tid, d v s sådana som bedöms sakna större värde på lång sikt. Dit hör den löpande bokföringen samt 

 korrespondens av rutinkaraktär (e-post, diskussionsforum, sociala medier). Varje lokalkrets av STA bör heller inte arkivera kopior av 

 riksföreningens trycksaker eller andra typer av utskick, annat än om de utgör direkta bilagor till protokoll. 

 

 Ansvaret för att arkivpolicyns regler uppfylls är fördelat på olika funktionärer. Ansvaret innebär att se till att dokumenten förvaras på ett 

 bra sätt och att de skickas till historisk arkivering när tiden är inne.  



 

4. Papper eller Digitalt – förvaringsfrågor 

 

Pappersdokument bör förvaras på en brandsäker plats där temperatur och luftfuktighet inte fluktuerar alltför mycket, samt ej åtkomliga 

för sol.  

 

Digitala dokument bör backupas regelbundet på åtminstone en annan plats som inte förvaras i samma lokal. Det kan vara en extern 

hårddisk eller en helt annan dator/server. Det är viktigt att hålla reda på versioner av dokument, så att den slutliga versionen är den som 

arkiveras. Bilagor till protokoll läggs gärna i samma mapp eller i närliggande mapp till huvuddokumentet.  

 

Som huvudregel bör dokumenten arkiveras digitalt, men i vissa fall är arkivering på papper nödvändig: 

- Viktiga tilläggsnoteringar som har gjorts på en utskriven version av ett dokument 

- Mötesnoteringar, PM e dyl som endast finns i handskriven form 

- Protokoll med handskrivna underskrifter (inklusive bilagor) 

- Trycksaker utgivna av lokalkretsen 

  

5. Arkiveringsplan 

 

Här följer en uppräkning av dokumenttyper med ansvarsfördelning och rutiner. 

 

  

Delverksamhet Dokumenttyp Ansvarig 

funktionär 

Bevara 

digitalt 

Bevara på 

papper 

Till historiska 

arkivet 

Kommentar 

Kretsens årsmöte Protokoll med samtliga 

bilagor (kallelser, 

deltagarlistor, motioner, 

verksamhetsberättelser, 

bokslut, presentationer, 

valberedningens förslag m m) 

Kretsstyrelsens 

sekreterare 

JA JA Digitalt: Så fort 

dokumentet är 

avslutat 

Papper: Efter 

fem år 

 

Styrelsen Protokoll med samtliga 

bilagor 

Styrelsens 

sekreterare 

JA JA Digitalt: Så fort 

dokumentet är 

avslutat 

 



Papper: Efter 

fem år 

Styrelsen Inkommande viktigare 

skrivelser 

Styrelsens 

sekreterare 

JA JA (om 

digitalt 

inte finns) 

 Kan vara 

protokollsbilagor 

Styrelsen Utgående viktigare skrivelser  Styrelsens 

sekreterare 

JA JA (om 

digitalt 

inte finns) 

Efter 5 år Kan vara 

protokollsbilagor 

Styrelsen Föreningsstadgar Styrelsens 

sekreterare 

JA JA Vid inaktualitet  

Styrelsen eller särskild 

programkommitté 

Kretsens säsongsprogram Styrelsens 

sekreterare 

JA JA I takt med 

utgivning 

2 exemplar 

skickas direkt 

från kretsen 

Webbredaktören Kretsens egen webbplats Riksföreningens 

arkivarie 

JA NEJ Uttag 

(ögonblicksbild) 

en gång per år 

 

Riksmöten anordnade 

av kretsen 

Dokument rörande planering, 

genomförande och 

utvärdering 

Projektgruppen JA JA (om 

digitalt 

inte finns) 

Vid inaktualitet  

 

 Utöver de dokumenttyper som räknas upp i tabellen kan det naturligtvis förekomma tillfälliga typer av dokumentation som kan bedömas 

 som bevarandevärda. Arkivering är i sådana fall inte obligatorisk, men kan ske ändå därför att de berikar bilden av STA. Dit kan räknas: 

- Dokumentation från särskilda projekt (t ex resor eller lokala kurser och studiecirklar) 

- Fotografier och videoklipp som visar verksamheten inom riksföreningen (förutom de som har publicerats i Trädgårdsamatören eller på 

webbplatsen 

 

6. Historiska arkivet 
 

Varje lokalkrets kan välja mellan att skicka sina historiska dokument för arkivering hos Sällskapet Trädgårdsamatörerna centralt, vilket innebär 

att de skickas till den person som är angiven som funktionär i riksföreningen med ansvar för Historiska Arkivet. Alternativt kan lokalkretsen lösa 

sin arkivering lokalt. Om funktionärer inom lokalkretsen kan erbjuda en lokal som uppfyller kraven för arkivförvaring (se under punkt 4) kan det 

ske även på så vis. Det tredje alternativet är att lokalkretsen skickar sina dokument till ett lokalt föreningsarkiv. Det är dock inte säkert att 



föreningsarkivet i dagens läge kan hantera digital information. Då är det ännu större skäl att skicka en kopia av sina digitala filer till 

riksföreningens arkivansvarige för en central digital arkivering. 
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