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INLEDNING 
 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv – syfte och organisation 
 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv (JFA) är en ideell förening för enskilda arkivbildare i Jönköpings län. 
Arkivets uppgift är att insamla, inventera, förteckna, bevara och vårda arkivalier från organisationer 
av folkrörelsekaraktär i Jönköpings län. Föreningens verksamhetsområde är Jönköpings län. (Stadgar 
för Jönköpings läns folkrörelsearkiv. § 3 Ändamål.)  
 
Föreningen Jönköpings läns folkrörelsearkiv bildades 1972 av ett stort antal folkrörelseorganisationer 
samt kulturnämnderna i länets kommuner.  
 
 
Medlemmar och avgifter 
 
År 2019 var antalet anslutna organisationer 164 st, fördelade på följande 14 kategorier: 
 
01. Arbetstagarorganisationer 
02. Frilufts- och naturvårdsorganisationer 
03. Försvars- och fredsorganisationer 
04. Gymnastik- och idrottsorganisationer 
05. Funktionshinderorganisationer 
06. Humanitära och sociala organisationer 
07. Kulturella organisationer 
08. Kvinnoorganisationer 
09. Nykterhetsorganisationer 
10. Politiska organisationer 
11. Religiösa organisationer 
12. Studieorganisationer 
13. Ungdomsorganisationer 
14. Övriga organisationer 
 
Medlemsavgiften är för närvarande 1300 kronor per år. Dessutom finns en avgift för mängden 
material som förvaras i arkivet, för närvarande 150 kronor/hyllmeter och år. Genom 
organisationernas (distriktens) medlemskap får de lokala avdelningarna/föreningarna rätt till 
avgiftsfri deposition och service. I mån av plats tas även andra arkiv emot, antingen mot en årlig 
avgift på 250 kr/hyllmeter eller genom donation till Folkrörelsearkivet. 
 
 
Årsmötet 2019 
 
Folkrörelsearkivets årsmöte hölls denna gång på hemmaplan, i Arkivhuset i Jönköping, måndagen 
den 6 maj 2019. Mötet inleddes med en föreläsning av Per Lundin, chef för Blekingearkivet, som 
informerade om det nybildade Svenska Arkivförbundet, i vilket Lundin är ledamot. Han berättade 
även om hur olika arkivcentrum i landet bildats på senare år. Efter föreläsningen underhöll 
Huskvarna Musiksällskap med musik, och mötesdeltagarna bjöds på kaffe och smörgåstårta. 
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Per Lundin från Svenska Arkivförbundet berättar om dess bildande och verksamhet. Foto: Lars Östvall. 
 
Därefter öppnade föreningens vice ordförande Inga-Maj Eleholt årsmötet. Sedan kallelse, dagordning 
och röstlängd godkänts, tog regionpolitiker Rune Backlund (C) över som ordförande för årsmötet. 
Folkrörelsearkivets chef Lars Östvall valdes till sekreterare, Laila Bradling (ABF) och Inger Strandlund 
(Folkets Hus och Parker) valdes till protokolljusterare. Årsmötet godkände styrelsens årsredovisning 
och beslutade om dess ansvarsfrihet. Därefter klubbades de stadgeändringar som varit uppe förlidet 
år, vilka rör antalet styrelseledamöter och att samtliga dessa ska ses som ordinarie. Den enda 
ledamoten som har en personlig ersättare är den av Region Jönköpings län utsedda 
styrelseledamoten. 
 
Eftersom föreningens ordförande Rolf Lindberg aviserat att han ämnat avgå, föreslog valberedningen 
att vice ordförande Inga-Maj Eleholt blir ny ordförande. Årsmötet valde enligt detta förslag Inga-Maj 
Eleholt till ordförande för en period av två år. Vidare valdes tre ledamöter till styrelsen för en period 
av två år: Kenneth Jägsander (Synskadades Riksförbund), Eber Fransson (Socialdemokrater för Tro 
och Solidaritet) och Jonas Nilsson (ABF Jönköpings län). Region Jönköpings län har ånyo utsett Mari 
Lindahl (L) till sin ledamot i styrelsen, med Gun Lusth (M) som hennes ersättare. 
 
Föreningens ordinarie revisor är Per-Olof Bladh (Vänsterpartiet), och vid årsmötet valdes Harriet 
Roosqvist (S-kvinnor) till revisorsersättare. Liksom föregående år anlitas auktoriserade revisionsbyrån 
PwC, revisor Eric Valfridsson, som extern revisor. Maria Lundblom Bäckström är Region Jönköpings 
läns revisor gentemot föreningen. Till valberedning utsågs åter Roland Björn (HSO), sammankallande, 
och Karin Widerberg (ABF), samt nyvalda Ann Nilsson (Diabetesföreningen i Jönköpings län).  
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Styrelse- och AU-sammanträden 
 
Vid årsmötet fick styrelsen för 2019–2020 följande sammansättning: 
Inga-Maj Eleholt (Centern), ordförande 
Iréne Oskarsson (Hembygdsförbundet), av styrelsen utsedd till vice ordförande 
Kenneth Jägsander (SRF) 
Eva Rågfeldt (IOGT-NTO) 
Ulla Harström (SPF) 
Tomny Lindqvist (LO) 
Eber Fransson (Socialdemokrater för Tro och Solidaritet) 
Jonas Nilsson (ABF) 
Mari Lindahl (representant för Region Jönköpings län) 
Gun Lusth (representant för Region Jönköpings län, personlig ersättare för Mari Lindahl) 
 
Arbetsutskottet utgörs av föreningens ordförande Inga-Maj Eleholt, vice ordförande Iréne Oskarsson, 
Region Jönköpings läns representant Mari Lindahl, samt arkivchef Lars Östvall. 
 
Under 2019 har hållits sex styrelsesammanträden: 12/2, 27/3, 4/6 (konstituerande), 2/9, 21/10 och 
2/12. AU har hållits i anslutning till styrelsemötena, samt vid ytterligare tre tillfällen. Såväl styrelse- 
som AU-sammanträden har i regel hållits i Folkrörelsearkivets lokaler i Arkivhuset, Jönköping. Dock 
hölls det konstituerande styrelsemötet den 4 juni i Falun, i samband med studieresa, samt har ett par 
av AU-sammanträdena skett via telefonuppkoppling. 
 
 
Verksamhetsplan för 2019-2020 
 
Folkrörelsearkivets verksamhet har följt den plan som medlemmarna fastställt vid årsmötet. 
Verksamhetsplanen har liksom tidigare år samordnats med det uppdrag som Folkrörelsearkivet fått 
från Region Jönköpings län inom ramen för den regionala kulturplanen. Särskilt fokus har legat på 
samtal med olika intressenter om en eventuell ny arkivorganisation för länet. I maj färdigställde 
arkivchefen en skriftlig sammanställning i saken, vilken delgetts och diskuterats vid flera tillfällen, 
även med Jönköpings läns arkivförbund. Även frågan om långsiktigt digitalt bevarande har bearbetats 
under året. Båda frågorna kommer att fortsätta utredas under 2020. 
 
 
Personal 
 
Personalen har under 2019 bestått av: 
Lars Östvall  arkivchef (100%) 
Richard Fransson 1:e arkivarie (100%) 
Anna Sundin  arkivarie (100%) 
Monika Lundström arkivassistent (25%) 
Suzanne Berger arkivassistent (50%) 
 
Under sammanlagt åtta veckor (2 månadsverken) har arkivet även haft arkivarie Sebastian Karlberg 
anställd, med särskilt uppgift att arbeta med vår databas. Därutöver har arkivet haft personer på 
arbetsträning och praktik under kortare perioder. 
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Lokaler 
 
Sedan 2010 hyr Folkrörelsearkivet lokaler i Arkivhuset på Slottsgatan 6–8 i Jönköping, med 
Jönköpings kommun som hyresvärd. Här finns arkiv, kontor och sammanträdesrum, samt möjlighet 
att ta emot forskare i den gemensamma forskarsalen i Arkivhuset. Ingång till Folkrörelsearkivet sker 
via Stadsbiblioteket, alternativt parkeringshuset Biblioteket. Folkrörelsearkivet har därmed att till 
stora delar rätta sig efter Stadsbibliotekets öppettider när det gäller besök av olika slag.  
 

 
Entrén till Arkivhuset från Stadsbiblioteket. När biblioteket har arrangemang är det extra  
svårt att hitta till Arkivhuset och dess forskarsal, och vidare upp till Folkrörelsearkivet på  
andra våningen är det ännu svårare att hitta. Foto: Lars Östvall. 
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Folkrörelsearkivets entré från parkerings- 
huset. Denna väg kommer de flesta av  
arkivets besökare. Foto: Lars Östvall. 

 

Det finns inte många luckor kvar i arkivet längre, vilket ställer lokalfrågan i absolut fokus. Foto: Lars 

Östvall. 

 



8 
 

ARKIVLEVERANSER OCH ORDNANDE 

Arkiv 
 
Bestånd 
Arkivbeståndet i Folkrörelsearkivet utgjordes vid årsskiftet 2018/2019 av 5420 förtecknade arkiv, 

samt drygt 500 oförtecknade arkiv. Vid utgången av 2019 utgjordes det ordnade arkivbeståndet av 

5459 arkiv. 

Inkomna leveranser 
Under 2019 har 308 arkivleveranser inkommit. Det handlar främst om depositioner, men också om 
ett antal gåvor. Ungefär hälften av leveranserna är kompletteringar till befintliga arkiv. Mottagande, 
kvittens och grovsortering har i första hand utförts av arkivarie Anna Sundin. Även Monika 
Lundström och Suzanne Berger har varit behjälpliga med arkivleveranser, reversalsskrivning och 
uppsortering av arkiv. Bland de många arkiv som inlämnats kan nämnas: Frälsningsarmén i Forserum, 
Svenska Frimurareorden, Jönköpings Curlingklubb samt forskningsarkivet efter hembygdsforskaren 
Henry Renshult. 
 
Ordnade och förtecknade arkiv 
Under året har 116 leveranser ordnats och förtecknats. Samtliga förtecknade arkiv finns listade på 
Folkrörelsearkivets hemsida www.jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se. Det ordnade arkivbeståndet har 
nu ökat till 36 139 volymer (vid 2019 års utgång). Ordnings- och förteckningsarbete har 
huvudsakligen utförts av Monika Lundström. Utredning av arkivbildare, arkiv och leveranser, 
inskrivning i databas (förteckningar, statistikuppgifter, placering m m), etikettering och arkivläggning 
har skötts av Monika Lundström. Hon har också skött utskrift och kopiering av arkivförteckningar till 
vårt arkiv, till Forskarsalen och till deponenten. För databas (FileMaker) och andra register svarar i 
första hand 1:e arkivarie Richard Fransson. 
 

 
 
Tabell över inkomna och ordnade leveranser 2015-2019. 
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Affischer 
 
Under året har det inkommit affischer från bl.a.  Huskvarnas Folkets Park förening, Eksjö Folkdanslag 
och Jönköpings läns turisttrafikförbund med flera. Även musikarkivet (JFA 2011/218) har utökats med 
diverse affischer. 
 

Affischer från Eksjö Folkdanslag (2019/033) och Jönköpings läns turisttrafikförbund (2019/163). 
 
 
Fanor och standar 
 
Drygt 20 fanor och 1 standar har inkommit från bland andra Frälsningsarmén i Forserum, 
Frälsningsarmén, Vetlanda, Lions Club Gränna, Svenska Målarförbundets avd. 112, Värnamo, IOGT-
NTO Logen Soluppgången 1783, Tranås och Svenska Gruvindustriarbetareförbundets avd 48 
Spexeryd.  
 
Det sistnämnda standaret, Svenska Gruvarbetareförbundets avdelning nr 48, Spexeryd, har kommit 
till Folkrörelsearkivet via Ödestuga hembygdsförening. Avdelningen bildades, vilket även texten på 
standaret anger, den 27 juli 1907. Standaret är troligen avdelningens första, men säkerligen tillverkat 
före 1915. Gruvarbetareförbundet bildades 1895 som Svenska gruv- och bruksarbetareförbundet, 
men bytte 1902 namn till Svenska Gruvarbetareförbundet. Namnet ändrades ånyo 1915, till Svenska 
Gruvindustriarbetareförbundet, och därmed är standarets ålder inringad. Ett standar är för en 
fackförening den viktigaste fysiska symbolen och signalerar sammanhållning och målsättning. 
Standaret från Spexeryd bär stroferna ”Sammanslutning är makt” och ”Proletärer i alla länder förena 
eder”. Det är dessutom konstfullt utsmyckat med frihetssymboler och andra dekorationer. Som 
historiskt dokument från demokratins framväxt i Sverige har det stort värde och förvaras nu på 
betryggande sätt i Jönköpings läns folkrörelsearkiv. I arkivet finns sedan tidigare även annat material 
från Gruvindustriarbetareförbundets avdelning nr 48, Spexeryd. 
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Stort tack till den numera avlidne Eskil Johansson, Ödestugu hembygdsförening, som räddat 
standaret till eftervärlden. Tack också till Bernt Ståhl och Daniel Petersson som varit drivande för att 
det praktfulla standaret till slut kommit till rätta på Jönköping läns folkrörelsearkiv. 
    

           
Fram och baksida av standar från Svenska Gruvindustriarbetareförbundets avd. 48 Spexeryd. 
 
 
Fotografier, film och ljud 
 
Under året har inkommit runt 70 leveranser innehållande fotografier, bland annat från JAK - 
Jönköpings Atletklubb (lev 2019/008), Maskinavdelningens Idrottsklubb, Nässjö 
M.A.I.K (lev 2019/038), Studieförbundet, Bilda Sydöst (lev 2019/048), Jönköpings Södra IF (lev 
2019/084), Järnvägsmännens Gymnastik och Idrottsförening, Nässjö (JGoIF) (lev 2019/118), IOGT-
NTO Logen Soluppgången 1783, Tranås (lev 2019/150) med flera. Under 2019 har även ytterligare 
fotografier från fotografen Stig Ljungs dödsbo skänkts till Folkrörelsearkivet (se vidare 
verksamhetsberättelsen för 2018). 
 
Omkring 50 000 fotografier, diabilder, negativ, pressklipp och andra typer av dokument har scannats 
av Armedia, (AMA, Jönköpings kommun). Här arbetar ett femtontal personer, varav flera med 
material från Folkrörelsearkivet. Även ljud digitaliseras hos Armedia. Den scanning av fotomaterial 
som sker hos Folkrörelsearkivet handhas i första hand av Suzanne Berger. Utöver löpande scanning 
av fotobeståndet handlar det om bilder i samband med olika rådfrågningar och ärenden. Ansvarig för 
scanning och registrering av foto och annan media är 1:e arkivarie Richard Fransson.  
Ett femtontal leveranser innehållande filmmaterial har inkommit under året. Däribland har 9 
rullfilmer av handlare Gustaf Sjögren i Taberg (lev 2019/155) lämnats via Folkrörelsearkivet i 
Norrahammar. Filmerna skickades iväg i december för att digitaliseras. En stor mängd filmmaterial 
har under året inkommit från Studieförbundet BILDA / Sydöst (lev 2019/048). Det rör sig om ett 
sjuttiotal filmer (främst mini-DV-kassetter) som utgör råmaterial till projektet WWO (World Wide 
Orange) 2002–2003.  
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För överföring till digitalt medium har 14 filmer skickats till SLC (Sveriges Ljud- och 
Migreringscentrum i Västervik). Även ljudband, ljudkassetter och videokassetter har digitaliserats 
med utrustning på Folkrörelsearkivet, såväl som hos Armedia. 
 

Litteratur 
 
Folkrörelsearkivets bibliotek har under året utökats med intressant förenings- och lokalhistorisk 
litteratur, både genom gåvor från privatpersoner och genom gåvor från hembygds- och andra 
föreningar. Samtidigt har det samlade bokbeståndet minskat något genom gallring. De gallrade 
volymerna rör litteratur utan anknytning till föreningsväsende eller lokalhistoria, bland annat böcker 
från andra regioner i landet och böcker av mer allmän karaktär. Orsaken till gallringen är 
utrymmesbrist.  
 
 
Föremål 
 
En större mängd föremål inkom under året från Lions Club Gränna (lev 2019/294). Föremål har även 
inkommit från IOGT-NTO Logen Soluppgången 1783 Tranås och från föreningar och klubbar knutna 
till Munksjö AB via Munksjö-museet.  
 

             
Några av de föremål som inkommit från Lions Club Gränna. 
 
Inför en kommande utställning på Jönköpings läns museum har Folkrörelsearkivet börjat samla in 
vimplar från länets fotbollsföreningar. Drygt tjugo vimplar har tillsänts arkivet under hösten 2019 och 
insamlingen fortsätter under våren 2020. Länsmuseets utställning ska vara klar längre fram under 
2020. 
 
 



12 
 

 
Handmålad träsköld från IOGT-NTO Logen Soluppgången 1783, Tranås  
 

 
Föremål från föreningar och klubbar knutna till Munksjö AB via Munksjö-museet 
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SERVICE OCH RÅDGIVNING 
 
Medlemmar  
 
Service till föreningens medlemmar har getts via telefon, e-post och besök. Det handlar både om 
rådgivning i praktisk arkivskötsel och om efterforskningar av material och uppgifter. Kontinuerligt 
informerar arkivets personal om verksamheten och om arkivskötsel. Flera föreningar har vidare varit 
hos oss för studiebesök och rådgivning i arkivfrågor. Scanning av inlämnat fotomaterial är också en 
service som ingår för medlemmar. Denna sker enligt prioritering och efter personella möjligheter.  
 

Allmänhet och forskare  
 
Med Region Jönköpings läns kulturplan ständigt närvarande har Folkrörelsearkivet verkat för ökad 
tillgänglig till arkivet, både fysisk och digital. Tillgängligheten till Forskarsalen i Arkivhuset, som ligger 
under Jönköpings kommuns ansvar, har dock minskats genom kommunens neddragningar av 
biblioteksverksamheten. Kommunen har valt att från våren 2019 ha biblioteket stängt på 
tisdagsförmiddagar, och under dessa tider har besökarna inte heller nått Arkivhuset (vars entré finns 
i Stadsbiblioteket). Forskarsalen har varit tillgänglig måndag kl 10–19, tisdag 13–19, onsdag– fredag 
10–19 och lördag–söndag 10–15, med bemanning måndag kl 10–12 och 13–16, tisdag 13 – 16, 
onsdag–fredag 10–12 och 13–16. Stadsarkivet ansvarar för Forskarsalen, men bemanningen sker 
med personal både från Stadsarkivet och Folkrörelsearkivet. Folkrörelsearkivets pass i Forskarsalen 
tas av arkivarie Anna Sundin, som tar emot och informerar besökare om källor, databaser och andra 
digitala resurser, mikrofilmsläsare m m. I arbetet ingår också att ta fram material och vara behjälplig 
vid forskningsfrågor m m. Även Monika Lundström och Suzanne Berger har tillfälligtvis haft pass i 
Forskarsalen.  
 
Rådgivning sker främst via telefon och e-post, men även vid besök på arkivet och besök ute hos 
föreningarna. Även privatpersoner vänder sig till Folkrörelsearkivet för råd och praktisk hjälp. Vissa 
önskar även köpa arkivkartonger, syrefria papper m m för vård av sina egna värdefulla historiska 
dokument. Folkrörelsearkivet har i dessa fall sålt sådant material till självkostnadspris.  
 
Under 2019 har 215 ärenden skrivits in i Folkrörelsearkivets ärendehanteringsdatabas.  
Ärendena handlar om allt ifrån att vara behjälplig vid återsökningar av artiklar, intyg och protokoll till 
mer omfattande projekt och utredningar. Det kan röra sig om föreningar som ska skriva sin 
jubileumshistorik, uppsatsskrivande studenter, allmän forskning eller insamling av material som ska 
användas i någon typ av publikation.  
Några exempel på jubileumsärenden som inletts under 2019 är IK Tord 100 år, Furusjö 
Alliansförsamling 100 år och Vårsol 100 år (Frälsningsarmén). 
Ett bokprojekt som kan nämnas är en ny upplaga av boken Turisthotellet i Taberg. Folkrörelsearkivet 
var Kjell Johansson behjälplig med att skanna in nytt fotomaterial till boken.  
Personal från Jönköpings läns museum har vid några tillfällen under året varit förbi och eftersökt 
material till utställningar bl.a. en utställning rörande Kongo och en om Frälsningsarmén.  
Till Kongoutställning fanns det fint material i Margareta Andermos personarkiv vars föräldrar var 
missionärer i Kongo.  
Ett omfattande arbete som arkivets personal även utför är att guida de studenter som antingen inte 
valt ämne för sin uppsats eller som behöver hjälp med att utreda om det finns tillräckligt med 
underlag i arkivet för det ämne de har valt. Arkiv som helt eller delvis utgjort grund eller förstudie för 
uppsatsarbete har bl.a. varit Husmodersförbundet Hem och samhälle, Tranås lokalförening, Svenska 
Alliansmissionen, Jönköpings kristliga ynglingaförening, Jönköpingskretsens kristliga kvinnoförbund, 
Riksförbundet för kristen fostran, Jönköpings stadsmissionsförening, Jönköpings församling av döpta 
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kristna, Nordsmålands mellersta lokalförening av Svenska Folkskolans vänner, Jönköpings evangeliska 
missionsförening vid sidan av en rad andra olika nykterhets – och frikyrkoföreningar.  
 

 
En av årets många arkivbesökare i år var Femtinge Teater, som  
fick hjälp med material inför deras produktion av en teaterföre- 
ställning om Folkets Park. Foto från Facebook. 
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Studiebesök 
 
Vissa studiebesök, främst skolklasser, tar Folkrörelsearkivet emot tillsammans med Stadsarkivet. För 
skolelever finns numera ett särskilt program, vilket utvecklats av Folkrörelsearkivet, Stadsarkivet och 
Länsmuseet (Richard Fransson, Jon Engström respektive Henrik Johansson). Genom detta får 
eleverna guidning till studier och uppsatsskrivning med förslag på olika ämnen.  
 
 

Datum Besökare Antal pers 
2019-01-08 Studiebesök från Telia-Seniorerna 5 

2019-01-11 ED-elever, arkivuppgift 14 
2019-02-12 Historielärarstudenter från Jönköpings Högskola 13 
2019-02-15 Studiebesök från Brottsofferjouren 16 
2019-02-18 Arkivuppgift Hi 3, ED-gymnasiet 8 

2019-04-02 Arkivintroduktion Hi 2, ED-gymnasiet 24 

2019-05-15 Studiebesök / Info JFA 4 
2019-05-16 Studiebesök från Tingsryds gymnasium 7 

2019-06-10 Studiebesök från Folkrörelsearkivet för mellersta 
Kalmar län – Oskarshamn, Mönsterås och Högsby 

6 

2019-08-08 Studiebesök från Rädda Barnen i Jkpgs län 4 
2019-09-05 Arkivverksamma i Väst på FRAN 5 

2019-09-09 Studiebesök från Svarttorps Hbf 7 
2019-09-10 Studiebesök Sveguide 1 
2019-09-23 Studiebesök från Jönköpings Curlingklubb 2 

2019-10-03 Studiebesök från Nässjö Hbf 4 
2019-10-16 Studiebesök från Svenska Kyrkan 14 

2019-11-04 Studiebesök från Vänsterpartiet Jönköpings distrikt 8 
2019-11-06 Studiebesök från Mullsjö Rotary 3 
   

      = 145 
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UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 
 
Arkivens Dag 2019 
 
Årets Arkivens Dag blev lite annorlunda än tidigare år, eftersom Folkrörelsearkivets personal under 
2019 tagit på sig att administrera Jönköpings läns arkivförbund, och därmed även Arkivens Dag. Till 
skillnad från tidigare år förlades därför, i enlighet med Folkrörelsearkivets ambitioner att verka över 
hela länet, invigningen av Arkivens Dag till Aneby kommun. Arkivförbundets ordförande Irada 
Söderberg höll inledningstal och sedan följde aktiviteter av olika slag, med medverkan av Jönköpings 
läns museum, Stjärneborgs museer, Höglandets Fornminnesförening och Aneby jazzklubb. 
Folkrörelsearkivet visade även en mindre utställning med fotografier från Aneby, främst ur Smålands 
Folkblads fotoarkiv. 
 

 
                   Affisch för Arkivens Dag i Aneby. Layout: Richard Fransson. 
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Arkivens Dag i Aneby. Richard Fransson hälsar välkommen. Foto: Anna Sundin. 
 

 
Arkivens Dag i Aneby blev lyckat mycket tack vare Ola Gustafsson (t.v.) Foto: Henrik Johansson. 
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Folkrörelsearkivet medverkade även i det Arkivens Dag-arrangemang som Stadsarkivet ordnade i 
Arkivhuset. Dels visades en mini-utställning med oidentifierade Jönköpingsbilder, vilka många 
besökare hjälpte till att förse med uppgifter, dels skedde försäljning av litteratur. Vid arrangemanget 
knöts flera värdefulla kontakter. 
 

             
I Arkivhuset forskarsal visade Folkrörelsearkivet foton under rubriken ”Glömda Jönköpingsbilder”. 
Foto: Richard Fransson. 
 

 
Medverkande och besökare vid Arkivens Dag i Arkivhuset, Jönköping. I mitten Monika Lundström och 
Suzanne Berger från Folkrörelsearkivet. Foto: Lars Östvall. 
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Utställningar 
 
Folkrörelsearkivet har ingen egen utställningsyta och möjligheterna att ställa ut alls har begränsats 
betydligt genom Kulturnämndens beslut att göra om lokalen innanför stadshistoriska utställning, som 
var ämnad för tillfälliga utställningar, till en permanent utställning kring författaren Viktor Rydberg. 
Vi blev därför extra glada när entusiasterna i Jönköpings Södra IF kom med idén att Folkrörelsearkivet 
skulle göra en bildkavalkad med fotbollsbilder på Stadsparksvallen. Denna uppsattes i april 2019. 
Något slutdatum är inte bestämt utan den fortgår alltjämt. 
 

 
Utställning om J-Södra, på Stadsparksvallen. Foto: Lars Östvall. 
 
Under hösten fick Folkrörelsearkivet även erbjudande från Stadsarkivet att göra en utställning i 
Forskarsalen. Med tanke på insamlingen av vimplar från fotbollsföreningar i länet, valde vi att ställa 
ut fotografier med koppling till fotboll. I den lilla utställningen uppsattes även en lång lista på de 
klubbar som finns och funnits i länet, med startår för fotbollsverksamheten. Samtidigt publicerades 
på arkivets hemsida en lika lång förteckning över fotbollsföreningarna och bilder på desamma. 
 

 
Utställning i Forskarsalen. Ämnet var fotbollsföreningar förr och nu. Foto: Anna Sundin. 
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Visningar och program 
 
Folkrörelsearkivet har även under 2019 själva eller i samverkan med andra genomfört ett antal 
visningar och program. Arkivets personal har vid ett flertal tillfällen gjort visningar av arkivet på plats, 
men även hållit informationsmöten och föreläsningar hos olika föreningar.  
 
Av samarbeten kan bland annat nämnas en trevlig stadsvandring på Liljeholmen, vilken arrangerades 
i början av augusti tillsammans med Jönköpings Hembygdsförening Gudmundsgillet och Jönköpings 
Spårvägs- och Busshistoriska sällskap. Ciceroner var som tidigare gånger det kunniga radarparet 
Lennart Lindberg och Lars O Fältskog. 
 

 
Stadsvandring på Liljeholmen. Foto: Lars Östvall.  
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I november firade Idrottsklubben Tord 100 år och i samband med det släppte klubben en 
jubileumsbok. Lennart Larsson, Kjell Dahlander och övriga redaktionens medlemmar har vid ett antal 
tillfällen besökt arkivet för att forska i sitt material. Det offentliga boksläppet förlades till Arkivhuset 
lördagen den 16 november och en jämn ström besökare kom för att gratulera klubben och köpa 
boken, som fanns till försäljning.  
 

 
Affisch för IK Tord:s release av sin  
jubileumsbok. Layout: Richard Fransson. 
 

 
Många ville gratulera IK Tord och köpa den fina jubileumsboken. Försäljningen sköttes av Barbro 
Dahlander. Foto: Lars Östvall. 
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I december höll arkivet en kurs i arkivkunskap för hembygdsföreningar. Initiativet kom från Sveriges 

Hembygdsförbund och har omfattat hela landet. För hembygdsföreningarna i länet anordnade därför 

Jönköpings läns folkrörelsearkiv en endagskurs med arkivarie Yvonne Bergman, ArkivCentrum Örebro 

län, som kursledare. Ett tiotal personer från olika hembygdsföreningar deltog. 

 
Kursledare Yvonne Bergman från ArkivCentrum Örebro län och alla deltagare i arkivkursen hälsas 
välkomna av arkivchef Lars Östvall. Foto: Richard Fransson. 
 

 
Förväntansfulla deltagare i arkivkursen. Foto: Anna Sundin. 
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Som avslutning på året bjöd Folkrörelsearkivet på sedvanligt julfika. Inbjudna var personer som under 
2019 bidragit till verksamheten på olika sätt, genom samarbeten och arrangemang, gåvor, värdefulla 
uppgifter m m. 
 

 
Den i filmsammanhang välkände buss-samlaren Magnus Knutsson i samspråk med kommunarkivarie 
Frida Krantz, Nässjö kommun. Foto: Anna Sundin. 
 

 
Julfika med vänner till Folkrörelsearkivet. Foto: Anna Sundin. 
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Och så här såg vårt julkort för 2019 ut. Från vänster: Lars Östvall, Suzanne Berger, Richard Fransson, 
Monika Lundström och Anna Sundin. Layout: Richard Fransson. 
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Startdatum Namn på aktivitet Samarrangör Antal 
2019-02-01 Kooperationen - Konsum och 

DK 
Studieförbundet Vuxenskolan 18 

2019-02-04 Rigoletto - Ungdomar och 
musik, 1960-talet 

IOGT-NTO 45 

2019-02-28 Kultur för hälsa - Hur kan 
arkivmaterial skapa 
intressanta samtal? 

RJL, JLM, Jkpgs läns Bildningsförbund, 
JLAF, Jkpgs läns hembygdsförbund, 
kommunerna i Jkpgs län i samv. med 
Nässjö kommun 

40 

2019-03-21 Föreläsning vid 
Gudmundsgillets årsmöte om 
fotografer i Jkpg på 1800-talet 

Gudmundsgillet 50 

2019-03-30 Popmusik på Folkets Hus i 
Jönköping 

Tranås bibliotek 30 

2019-04-01-
2019-12-31 

Fotoutställning på 
Stadsparksvallen 

Odensbergsstiftelsen, J-Södra 4500 

2019-08-10 Stadsvandring på Liljeholmen Jönköpings Spårvagns- och Busshistoriska 
Sällskap, Jönköpings Hbf Gudmundsgillet 

25 

2019-09-11 – 
2019-11-07 

Utställning - Fotbollslag i 
Jönköpings län från 
Folkrörelsearkivet 

 120 

2019-10-10 Föreläsning om Jönköpings 
Folkets Hus och popmusiken 
på 1960-talet 

Senioruniversitetet 170 

2019-11-01 Föredrag: Glömda 
Jönköpingsbilder 

 20 

2019-11-09 Arkivens Dag 2019 - Gömt 
eller glömt 

Aneby kommun, JLM m.fl. 40 

2019-11-09 Utställning - Arkivens Dag   560 

2019-11-15 Bildspel demokrati - Kultur för 
Hälsa – UNGA 

RJL, Gislaveds kommun 40 

2019-11-16 IK TORD 100 år / Boksläpp IK TORD 110 
2019-12-05 Arkivfika 2019 Jönköpings läns arkivförbund 27 

2019-12-12 Arkivkurs Sveriges Hembygdsförbund 8   
Summa: 5803 
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Webbsida och övriga medier 
 
Folkrörelsearkivets hemsida (www.jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se) innehåller information om 
arkivet, arkivbestånd, allmänna råd i arkivfrågor, film och fotografier med mera. Tillgänglighet till det 
fysiska arkivmaterialet har allmänheten genom besök på arkivet och i Arkivhusets forskarsal. Där 
finns dessutom fullständiga förteckningar över de drygt 5400 ordnade arkiv som förvaras hos 
Folkrörelsearkivet.  
 
Hemsidan har under året fyllts på med innehåll, bland annat ”Månadens dokument” och andra texter 
och fotografier som belyser folkrörelser och föreningsliv i Jönköpings län ur ett historiskt perspektiv. 
Dessutom har ett bildspel om rösträtt och demokrati lagts upp på hemsidan. 
 
På Folkrörelsearkivets Instagram-konto har ett 10-tal inlägg publicerats under 2019. Kontot har drygt 
150 följare. Folkrörelsearkivet har även ett konto på Facebook, vilket tiden ännu inte medgivit någon 
mer omfattande aktivitet. Däremot har i synnerhet arkivarie Anna Sundin använt Facebook som en 
kanal att nå allmänheten med information om arkivet. 
 
 

 
Variationen på staplarna beror till viss del på förändringar i sättet att föra statistik. Den turkosa 
stapeln som tillkom 2018 illustrerar antalet visningar arkivets filmer haft på Youtube under det 
gångna året. 
 
 
  

http://www.jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se/
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Månadens dokument – tre exempel 
 
Varje månad lyfter vi fram något spännande dokument ur arkivet och skriver om det på vår hemsida. 
Det är framför allt 1:e arkivarie Richard Fransson som står för detta. Här visar vi tre exempel från det 
gångna årets ”Månadens dokument”. 
 

 
Månadens dokument för januari 2019 handlade om Byggnadsföreningen Folkets Hus i Eksjö och deras 
utdragna kamp att få till stånd ett Folkets Hus med ändamålsenliga lokaler. Foto ur arkiv tillhörande 
Byggnadsföreningen Folkets Hus, Eksjö, ID 3407. 
 

 
Månadens dokument för maj 2019 var några arkivalier ur arkivet tillhörande Gotlands Gille 
Höglandet, däribland denna revisionsberättelse skriven på rimmad gotländska! 
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Månadens dokument för september 2019 handlade om Skillingaryds Folkets Park. Från parkens 
invigning 1943, via debatten om dansförbud till dess blomstring, och slutligen dess nedläggning och 
rivning under 1970-talet.  
  
 
Försäljning av litteratur 
 
Via arkivets hemsida och Forskarsalen har arkivet försäljning av viss litteratur. Det handlar framför 
allt om egenproducerade publikationer och litteratur som säljs på kommission åt andra föreningar. 
Även viss antikvarisk litteratur säljs på detta sätt. För försäljningen svarar arkivassistent Monika 
Lundström. 
 

 
Folkrörelsearkivet har både nya och antikvariska böcker till försäljning. 
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DOKUMENTATION OCH PROJEKT 
 
Pingstväckelsen 
 
David Stavenheims forskning om pingstväckelsens tillkomst och tidiga utveckling i Jönköpings län har 
under 2019 i det närmaste färdigställts. Sedan Davids handskrivna textet skrivits in på dator har 
redigering skett vid ett flertal träffar på arkivet. Sorgligen måste dock nämnas att David Stavenheim 
gått bort under februari månad 2020. Bokprojektet fortgår dock och kontakt med formgivare och 
trycker tas under våren 2020. 
 

 
Lars Östvall och David Stavenheim vid ett av många arbetsmöten om pingstväckelsens historia i länet. 
Foto: Anna Sundin. 
 
 
Fotografer och fotografier 
 
Projektet att kartlägga Jönköpings äldre fotografer och fotografier har fortsatt under 2019. Arkivchef 
Lars Östvall och fritidsforskaren Eva Wennelid, Onsala, har träffats vid ett flertal tillfällen och i övrigt 
arbetat med detta på ideell basis. Från Folkrörelsearkivets sida har även Anna Sundin och Suzanne 
Berger bidragit. 
 
 
  



30 
 

Övrig forskning 
 
Utöver dessa projekt har var och en av medarbetarna under 2019 haft i uppdrag att förkovra sig i 
ämnen, som de väljer själva – med syfte att fördjupa sig i arkivets material och de ämnen som hör till 
folkrörelse- och föreningshistoria. Denna egna forskning sker på måndagseftermiddagar, då arkivet 
är stängt. 
 
Richard Fransson har dels arbetat med ett pedagogiskt program för förskoleklasser på besök i arkivet, 
dels med vegetariska föreningar förr och nu. Anna Sundin har intervjuat ett flertal personer, främst 
äldre föreningsmänniskor. Suzanne Berger studerar föreningsliv i Järstorps socken och har inventerat 
föreningar i socknen förr och nu. Monika Lundström har haft fokus på Vetlanda och Rädda Barnens 
verksamhet i kommunen. Lars har dels gjort en översyn av fackföreningsrörelsen, dels ägnat sig åt 
den tidigare beskrivna kartläggningen av 1800-talets fotografer och fotografier i Jönköping. 
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NÄTVERK OCH UTVECKLING 
 
Region Jönköpings län 
 
Även 2019 har Jönköpings läns folkrörelsearkiv haft fokus på och arbetat med uppdragsbeskrivningen 
från Region Jönköpings län. I första hand har det gällt frågan om möjligheter till samverkan på 
arkivområdet och en eventuell ny arkivorganisation. Arkivchef Lars Östvall har sammanställt ett 
skriftligt underlag för fortsatta diskussioner, vilket delgetts Regionen och diskuterats såväl i 
Folkrörelsearkivet som Jönköpings läns arkivförbund.  
 
Folkrörelsearkivet har i övrigt redovisat sin verksamhet till Region Jönköpings län och Kulturrådet via 
den så kallade kulturdatabasen, vilken nu administreras av Myndigheten för Kulturanalys (MYKA). 
Den årliga verksamhetsdialogen med Regionen har detta år hållits med det kulturutskott som 
nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet tillsatt under året. 
 
Arkivet har en sida på Region Jönköpings läns webbplats inom området tillväxt och utveckling: 
https://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Kultur/arkiv/ 
 
Folkrörelsearkivet har även en sida på Region Jönköpings läns webbplats inom området livsmiljö och 
hälsa: https://utveckling.rjl.se/livsmiljo--halsa/kultur/arkiv/ 
 
Folkrörelsearkivet har även i år deltagit i Regionens projekt ”Kultur för Hälsa”, och i samband med 
det varit i Nässjö på ett större seminarium. Richard Fransson och Anna Sundin deltog med bildspel 
och information om Folkrörelsearkivet. Seminariet innebar bra marknadsföring av arkivet och att vi 
fick lite nya kontakter, bland annat med Nässjö hembygdsförening som strax därefter var på besök 
hos oss och lämnade in arkiv. 
 
 
Kulturforum 2019 
 
Årets Kulturforum var fokuserat på unga. Richard Fransson har under året suttit med i en 
referensgrupp inför forumet. Till själva forumet den 15 november 2019 gjorde han ett bildspel riktat 
till ungdomar på temat rösträtt och demokrati. Bildspelet lades därefter upp på arkivets hemsida. 

 
Del av bildspel på temat rösträtt och demokrati. Layout: Richard Fransson 

https://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Kultur/arkiv/
https://utveckling.rjl.se/livsmiljo--halsa/kultur/arkiv/
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Svenska Arkivförbundet och Föreningen Sveriges Länsarkivarier 
 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv är medlem i Svenska Arkivförbundet och har deltagit i dess 
medlemsmöten.  
 
Arkivchef Lars Östvall är vidare medlem i Länsarkivarieföreningen, som hade en längre konferens i 
Östersund den 18–20 mars. Den 28–29 maj genomfördes ett annat seminarium i föreningens regi, 
varvid diskuterades den s k samverkansmodellen och kommunikationen med företrädare för våra 
respektive Regioner. Ytterligare en träff med Sveriges länsarkivarier hölls i Göteborg i september, 
varvid både Lars Östvall och Richard Fransson deltog. Då handlade det om dataregistrering, särskilt 
Visual Archive. 
 
 
Jönköpings läns arkivförbund 
 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv är även medlem i Jönköpings läns arkivförbund, vilket har till syfte 
att vara övergripande organisation för arkivbranschen i regionen. Det handlar bland annat om att 
initiera samordnande åtgärder till gagn för den regionala arkivvården, bevaka och informera om 
gemensamma frågor, främja de regionala arkivens tillgänglighet och användning i utbildning och 
forskning, utgöra serviceorgan för forskare och andra avnämare, svara för utbildnings- och 
utvecklingsinsatser på arkivområdet m m. Genom sitt medlemskap i arkivförbundet bidrar 
Folkrörelsearkivet till detta. Förbundet har sammanträtt vid fem tillfällen, och de gånger Lars Östvall 
varit förhindrad att närvara har Richard Fransson gått som hans ersättare. 
 
Vid förbundets årsmöte i mars gavs Lars Östvall och Richard Fransson uppdraget att administrera 
förbundets verksamhet, vilket också skett. Det har handlat om bl a styrelsemöten, Arkivens Dag och 
det s k Arkivfikat. 
 
 
ABM-rådet 
 
ABM-rådet består av cheferna för institutionerna i ABM-huset (Arkiv, Bibliotek, Museum) – 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Stadsarkivet (Jönköpings kommun), Stadsbiblioteket, Kultur 
Jönköping och Jönköpings läns museum, samt Kafé Cykelstaden. Rådet träffas ett par-tre gånger/år 
för att diskutera gemensamma frågor. Under 2019 har bland annat diskussioner om den 
gemensamma entrén mellan Länsmuseet och Stadsbiblioteket påbörjats. Institutionerna i Arkivhuset 
är särskilt beroende av bra skyltning så att besökare hittar rätt, samt att få möjligheter att 
marknadsföra sina verksamheter. 
 
 
Forskarsalsgruppen 
 
Samarbetet i forskarsalen har fortsatt även under 2019, även om det i första hand är Stadsarkivet 
och Folkrörelsearkivet som upprätthåller verksamheten där. Folkrörelsearkivets representant i 
Forskarsalsgruppen är arkivarie Anna Sundin. 
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Övriga nätverk 
 
Den 15 november 2019 åkte Lars Östvall och Richard Fransson till Landsarkivet i Vadstena för att 
närvara när Arkivutredningen presenterade sitt betänkande. Arkivutredningens uppdrag har varit att 
göra en bred översyn av arkivområdet med övergripande syfte att säkerställa samhällets tillgång till 
allmänna handlingar både nu och i framtiden. Arbetet har bedrivits utifrån ett antal teman: 
bakgrunds- och framtidsanalys, arkivlagstiftningen, Riksarkivets roll, den digitala transformationen, 
regelverket för enskilda arkiv, arkivstatistik och författningsändringar. Utredningen har också fått 
lämna förslag som kan bidra till kulturarvspolitikens intentioner, t ex om arkivutbildning och 
arkivforskning, förvaltning av forskningsdata och arkivområdets självbild. Rapporten ”Härifrån till 
evigheten” har utkommit under 2020. 
 
Folkrörelsearkivet har även haft annan samverkan med olika arkiv och museer. Med Folkrörelsernas 
Arkiv i Norrahammar finns ett etablerat samarbete sedan flera år (se även under Externa uppdrag). 
Även med Jönköpings läns museum och i synnerhet dess arkivarie Henrik Johansson har vi 
regelbunden kontakt. 
 

 
Länsmuseet ger Folkrörelsearkivet lite extra uppmärk- 
samhet. Från länsmuseets Facebooksida. 
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Externa uppdrag 
 
Uppdraget att öppethålla och assistera Folkrörelsernas arkiv i Norrahammar har fortgått under första 
hälften av 2019. Richard Fransson, Anna Sundin och Lars Östvall har fram till och med juni växlande 
bistått Kennert Karlsson i Norrahammarsarkivet. Dock övertogs arkivets öppethållande av Kennert 
Karlsson och Rolf Petterson under årets andra hälft. Även arbetet med att ta in material från 
Norrahammar till Jönköping för skanning har fortsatt, om än i betydligt mindre omfattning än 
föregående år. Den 3 april närvarade Richard Fransson vid i Norrahammarsarkivets årsmöte.  
 
 
Arbetsplatsen 
 
Lokal- och utrymmesproblem 
Folkrörelsearkivets lokaler är inte utrustade med ett ändamålsenligt intagningsrum/sluss för 
riskmaterial med avseende på fukt, mögel och skadedjur. Under året har rummet närmast 
nödutgången mot garaget möblerats om för att på sikt kunna fylla delar av en sådan funktion. 
Tanken är att det i detta rum ska installeras en frysbox för frysning av riskmaterial innan det går 
vidare in i lokalerna för sorteringsarbete och innan det slutligen placeras i arkivet. Vidare har 
ommöblering skett ute i korridoren för att bereda mer plats för ordnings- och förteckningsarbete. Ett 
extra skrivbord har tillkommit och en uppsättning vägghyllor. Under året har vidare en arbetsplats för 
redigering av foto, film och ljud uppgraderats med en ny dator. Dessutom har ytterligare 4 arkiv-
vagnar införskaffats.  
 
Arbetet med att skapa mer utrymme i de alltför snålt tilltagna arkivlokalerna har fortgått under året. 
Föremål, som tidigare stått i arkivhyllor och där tagit onödigt mycket plats, har lagts tätt i större 
kartonger och samlats på de övre hyllorna i det s k F-rummet. På ena väggen inne en av 
arkivlokalerna (F-rummet) har utrangerade hyllplan i plåt från Folkrörelsernas arkiv i Norrahammar 
monterats på befintliga väggskenor, vilket medfört 15 extra hyllmeter. 
 
Filemaker – Databasen 
Under sommaren återupptog Sebastian Karlberg arbetet med att utveckla en helhetslösning i 
Filemaker. Olika aspekter av arkivbeståndet har tidigare legat i olika register. Genom att samla all 
information i en databas i ordets rätta bemärkelse, kan arbetet strömlinjeformas och dubbelinföring 
av information kan kringgås. Visionen är att den nya lösningen inte bara ska vara mer 
sammankopplad utan även mer intuitiv, vilket ska effektivisera den dagliga verksamheten på arkivet. 
 
Under arbetets gång har samtlig information från tidigare register och databaser, inklusive 
arkivbildare, förteckningar, matriklar, med mera överförts till den nya databasen. Från och med i 
slutet på augusti bedömdes den vara tillräckligt utvecklad för att tas i bruk. Den första tidens 
användning påvisade flera förbättringsområden, och ytterligare påbyggnad har skett allteftersom. 
Arbetet med att ytterligare förfina och förbättra databasen planeras att pågå även under 2020.  
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Kompetensutveckling och personalvård 
 
Den under 2019 vidareutvecklade arkivdatabasen i FileMaker har presenterats av 1:e arkivarie 
Richard Fransson och extra arkivarie Sebastian Karlberg, och samtliga medarbetare har fått bekanta 
sig med den nya versionen. Med värdefulla synpunkter från personalen kommer databasen att kunna 
utvecklas vidare vad gäller användarvänlighet. 
 

 
En av vyerna i den nya versionen av arkivets databas. 
 
För att ytterligare lära oss om de lokala och regionala arkiven besökte personalgruppen den 25 
februari Region Jönköpings läns arkiv, där vi blev guidade av regionarkivarie Tomy Eklöw. 
 

       
Studiebesök på Region Jönköpings läns arkiv i Regionens hus, Rosenlund. Regionarkivarie Tomy Eklöv 
visar intressanta uppgifter om tjuvskytte i länet på 1800-talet. Foto: Anna Sundin. 
 
För att fördjupa våra kunskaper om arkivcentrum, dess bildande och samverkan, företogs i juni en 
studieresa till tre orter där man samlat sig till sådana centrum: Karlstad, Falun och Örebro. Både 
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styrelse och personal vid Folkrörelsearkivet var med på resan, samt även vice ordförande i 
Jönköpings läns arkivförbund, Göran Gynnerstedt, då även förbundet inbjudits att delta i resan. 
 
Vad gäller övrig personalhälsa, så ges de anställda bidrag till avgifter till olika typer av hälsofrämjande 
aktiviteter, Friskis & Svettis m m. 
 
 
Ekonomi 
 
Föreningens ekonomi sköts av arkivets personal och föreningens ordförande Inga-Maj Eleholt. 
Arkivchef Lars Östvall har hand om bank- och betalningsärenden, arkivassistent Suzanne Berger 
sköter bokföring, fakturering och annat redovisningsarbete, Inga-Maj Eleholt lönehantering och 
skatteinbetalningar.  
 

 
Inga-Maj Eleholt och Suzanne Berger i ett av många ekonomimöten.  
Foto: Anna Sundin. 
 
Revision för 2019 har utförts av Eric Valfridsson, PwC, av Region Jönköpings läns revisor Maria 
Lundblom Bäckström, och av föreningens revisor Per-Olof Bladh. 
 
 
Jönköping den 1 april 2020 
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Bilaga 1: Medlemsmatrikel 
 
 
ABF – Arbetarnas Bildningsförbund 
 
Biosfärområde Östra Vätterbranterna 
Bostadsrättsföreningen Jönköpingshus nr 8 
Brottsofferjouren i Jönköping 
Byggnads Småland-Blekinge 
 
Centerns Ungdomsförbund (CUF), Jönköpings distrikt 
Centerpartiet Jönköpings län 
 
DHR – De Handikappades Riksförbund, Jönköpings läns distrikt 
 
EFS – Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Missionsförening i Jönköping 
Equmeniakyrkan Region Öst 
Erikshjälpen – Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen 
 
Folkets Hus och Parker, Sydöstra Regionen 
Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar 
Friluftsfrämjandet, Smålands distrikt 
Frälsningsarmén, Jönköpingskåren 
Funktionsrätt Jönköpings län 
Föreningen Norden, Jönköpings distrikt 
Föreningen Teater i Huskvarna 
 
GS avdelning 5, Smålands Högland 
Gymnastikförbundet Sydost 
 
Handelsanställdas förbund, avd 9 Jönköping 
Hela Människan i Jönköpings län 
Hem och Samhälle, Östergötland-Jönköping 
Hotell- och Restaurangfacket 
HSB Göta 
Huskvarna Bågskytteklubb 
Hyresgästföreningen Region Sydost 
 
IF Metall avd 40 Västbo-Östbo 
IF Metall Höglandet 
IF Metall Vätterbygden 
ILCO – Sv Förbund för ileo-, colo- och urostomiop., Jönköpings länsförening 
IM – Individuell Människohjälp  
Inner Wheel, distrikt 238 
IOGT-NTO Jönköpings distrikt 
 
Jägareförbundet, Jönköpings län 
Jönköping Handel 
Jönköping Par Bricole 
Jönköping University 
Jönköpings Hantverksförening 
Jönköpings Innebandyklubb 
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Jönköpings läns 4 H 
Jönköpings läns Bildningsförbund 
Jönköpings läns Civilförsvarsförbund 
Jönköpings läns Dövas förbund (SDR) 
Jönköpings läns FN-distrikt 
Jönköpings läns Hembygdsförbund 
Jönköpings läns Nykterhetsförbund 
Jönköpings läns Pistolskyttekrets 
Jönköpings Skridskoklubb 
 
KD – Kristdemokraterna i Jönköpings län 
Kommunal Sydväst 
Kristen Samverkan Småland-Blekinge 
Kvinnojouren i Jönköping 
 
Ledarna, Jönköpingsdistriktet 
Liberalerna, Jönköpings län 
Lions Club, Södra Vätterbygdens zon 
Livsmedelsarbetareförbundet, avd 9 
LO-distriktet Småland-Blekinge 
LRF – Lantbrukarnas Riksförbund i Jönköpings län 
Länsförbundet FUB i Jönköpings län 
Länsföreningen Diabetes Jönköpings län 
Länsföreningen Hjärt/Lung Jönköpings län 
Lärarförbundet, Gislaved 
Lärarförbundet, Jönköping 
Lärarförbundet, Nässjö 
Lärarförbundet, Tranås 
Lärarförbundet, Vetlanda 
 
Mariannelunds Folkhögskola 
Medborgarskolan Ost 
MHF – Motormännens Helnykterhetsförbund, Region Öst 
Miljöpartiet De Gröna, Region Jönköping  
Moderata Samlingspartiet (M) i Jönköpings län 
Moderata Ungdomsförbundet (MUF) i Jönköpings län 
Mullsjö Folkhögskola 
Musik- och Teatervänner i Jönköping 
 
NBV – Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Jönköpings län 
Neuroförbundet Jönköpings län 
Norra Smålands Försvarsutbildningsförbund 
Norra Smålands Scoutdistrikt 
 
Pingstförsamlingen i Jönköping 
PRO – Pensionärernas Riksorganisation, Jönköpings läns distrikt 
 
Reumatikerdistriktet i Jönköpings län 
RFHL – Rättigheter Frigörelse Hälsa Likabehandling  
Riksbyggen ekonomisk förening, distrikt Jönköping 
Riksteatern i Jönköpings län 
Rotary International, distrikt 2380 
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RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, distrikt Jönköpings län 
RTP – Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade, Jönköpings länsdistrikt 
Rädda Barnen, Jönköpings länsförbund 
 
S-kvinnorna i Jönköpings län 
SAC – Sveriges Arbetares Centralorganisation, Jönköpings lokala samorganisation 
SEKO Klubb Green Cargo Småland 
SEKO Post Klubb 601 Jönköping 
SEKO Södra 
Sensus Studieförbund 
SISU – Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund, distrikt Småland 
SKPF – Svenska Kommunalpensionärernas Förbund, distrikt Jönköping 
Småland-Blekinge Bowlingförbund 
Smålands Blåbandsdistrikt 
Smålands Cykelförbund (SCF) 
Smålands Flora 
Smålands Fotbollförbund 
Smålands Friidrottsförbund 
Smålands Frisksportdistrikt (SFF) 
Smålands Idrottsförbund 
Smålands Journalistdistrikt 
Smålands Orienteringsförbund 
Smålands Ridsportförbund 
Smålands Skidförbund (SSF) 
Smålands Skyttesportförbund 
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet 
Socialdemokraterna (S) i Jönköpings län 
Sommenbygdens Folkhögskola 
SPF – Sveriges Pensionärsförbund, Jönköpings läns distrikt 
SRF – Synskadades Riksförbund, Jönköpings länsförbund 
SSU – Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Jönköpings län 
Stiftelsen Fria Media 
Studiefrämjandet Småland-Gotland 
Studieförbundet Bilda, Jönköpings län 
Studieförbundet Vuxenskolan, Jönköpings län 
Sv Kyrkogårds- och Krematorieförbundet 
Svenska Alliansmissionen (SAM) 
Svenska Blå Stjärnan (SBS), Jönköpingsförbundet 
Svenska Brukshundsklubben, Smålands distrikt 
Svenska Elektrikerförbundet, VK 26 
Svenska Lantmännen, Ekonomisk förening 
Svenska Målareförbundet, avd 4 
Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, avd 74 Jönköping 
Svenska Psoriasisförbundet, Jönköpings län 
Svenska Röda Korset, Region Göta 
Svenska Spets- och Urhundklubben – SSUK  
Svenska Wachtelhundklubben 
Sveriges Filatelistförbund 
Sveriges Guideförbund 
Södra Vätterbygdens Folkhögskola 
Sörängens Folkhögskola 
TCO-rådet i Jönköpings län 
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Teliaseniorer, Jönköpingsföreningen 
Transportarbetareförbundet, avd 20 Norra Småland 
 
Unga Örnar, Jönköpings distrikt 
Unionen, Småland 
 
Vasaorden av Amerika, Logen Småland nr 618 
Vision 
Vårdförbundet, Jönköpings län 
Vänsterpartiet, Jönköpings läns distrikt 
 
Ädelfors Folkhögskola 
 
Östra Roddistriktet 
 
Vidare även: 
Aneby kommun, Fritids- och kulturnämnden 
Eksjö kommun, Kulturavdelningen  
Gislaveds kommun, Kulturnämnden 
Gnosjö kommun, Kultur- och fritidsnämnden 
Habo kommun, Kulturnämnden 
Jönköpings kommun, Kultur- och fritidsnämnden 
Mullsjö kommun, Kulturnämnden  
Nässjö kommun, Kultur- och fritidsnämnden 
Sävsjö kommun, Kultur- och fritidsnämnden 
Tranås kommun, Kulturnämnden 
Vaggeryds kommun, Kulturnämnden  
Vetlanda kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen 
Värnamo kommun, Kulturnämnden 
och 
Region Jönköpings län, Utbildning och kultur 
 

 


