Verksamhetsberättelse för 2020

Anslag på Folkrörelsearkivets dörr. Foto: Lars Östvall.
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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 antal stora
folkrörelseorganisationer samt kulturnämnderna i länets kommuner.

Medlemmar och avgifter
År 2020 var antalet anslutna organisationer 151, 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.
Det kan noteras att medlemsantalet sjunkit något de senaste åren. Det handlar bland annat om
distriktsorganisationer som ombildas, flyttar huvudsäte eller upphör, men också om att medlemmar
med en mindre mängd arkivmaterial hellre betalar hyllmeteravgift om den blir lägre än
medlemsavgiften.

Årsmötet 2020
Året 2020 präglades av den ännu pågående Covid-19-pandemin och för Folkrörelsearkivets del
innebar detta bland annat att årsmötet fick skjutas fram vid två tillfällen, för att slutligen nödgas
genomföras digitalt bara några dagar innan årets slut. Den 21 december samlades årsmötets
presidium i Folkrörelsearkivets lokaler, och delegaterna kopplades upp via Teams på internet.
Sammanlagt deltog 24 röstberättigade delegater, 20 digitalt och 4 på plats på arkivet, samt dessutom
5

fyra ur personalen (två digitalt och två på plats). Deltagande var sammanlagt 24 personer, 20
delegaterst, samt presidiets fyra personer.
Till årsmötesordförande valdes föreningens ordförande Inga-Maj Eleholt och till sekreterare valdes
arkivchef Lars Östvall. Till justerare valdes Carl-Johan Stillström (Kultur- och fritidsnämnden i
Jönköpings kommun) och Rolf Pettersson (Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar).

Ögonblicksbild fårn årsmötet. Foto: Lars Östvall.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning genomgicks, och konstaterades att det
ekonomiska resultatet för 2019 blev 24 913 kronor. Med inledningsorden ”Vad får vi för våra
pengar?” sammanfattade föreningens revisor Per-Olof Bladh styrelsens och personalens insatser
under året, och tillstyrkte därvid att resultat- och balansräkning skulle fastställas av årsmötet och att
styrelsen skulle ges ansvarsfrihet för det år som gått (2019). Årsmötet beslutade om detta i enlighet
med revisorernas berättelse.
Inga förändringar var aviserade vad gäller medlems- och hyllmeteravgifter, och inte heller arvoden,
utan dessa fastställdes. Därefter gick arkivchefen igenom verksamhetsplan och budget för
innevarande år, vilket i sammanhanget kunde tyckas märkligt – med tanke på att året endast hade
några dagar kvar. Men verksamhetsplanen brukar inte ha några större förändringar från år till år,
utan följer föreningens stadgar och huvudsyften, likväl som de fleråriga uppdragsbeskrivnngar som
föreningen får från Region Jönköpings län. Inte heller budgeten brukar uppvisa några dramatiska
skillnader, men under 2020 har Folkrörelsearkivet haft extra medel för att kunna arbeta med digital
tillgänglighet, vilket förändrar årets siffror.
Styrelsen omvaldes, med undantag av ledamot Ulla Harström (SPF) från Mullsjö. Efter många år i
Folkrörelsearkivets styrelse valde hon i december att sluta. Med tanke på det sena avhoppet blev
platsen tyvärr vakant.
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I övrigt fick styrelsen följande utseende för 2020-2021:
Inga-Maj Eleholt (Centern), ordförande
Iréne Oskarsson (Hembygdsförbundet)
Kenneth Jägsander (SRF)
Eva Rågfeldt (IOGT-NTO)
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)
samt som nämnts en plats vakant.
Till revisor för föreningen återvaldes Per-Olof Bladh (Vänsterpartiet), och med ett år kvar av
mandattiden är Harriet Roosqvist (S-kvinnor) revisorsersättare. Liksom tidigare år har revisor Eric
Valfridsson från auktoriserade revisionsbyrån PwC anlitats. Från Region Jönköpings län är Maria
Lundblom Bäckström utsedd som revisor gentemot föreningen, och Marianne Ericsson som
revisorsersättare. Valberedningen omvaldes med Roland Björn (Funktionsrätt Sverige) som
sammankallande, tillsammans med Karin Widerberg (ABF) och Ann Nilsson (Diabetesföreningen i
Jönköpings län).

Styrelse- och AU-sammanträden

Arbetsutskottet har bestått av föreningens ordförande Inga-Maj Eleholt, vice ordförande Iréne
Oskarsson, Region Jönköpings läns representant Mari Lindahl, samt arkivchef Lars Östvall.
På grund av pandemin har under 2020 styrelsen träffats endast tre gånger: 25/2, 31/8, 19/10. Desto
flera sammanträden har AU hållit, både i anslutning till styrelsemötena och vid ytterligare tillfällen:
15/1 inför möte med Jönköpings läns arkivförbund, 16/3, 26/6. Styrelse och AU har träffats fysiskt i
Folkrörelsearkivets lokaler i Arkivhuset, Jönköping, med någon eller ett par ledamöter deltagande på
telefon.

Verksamhetsplan för 2020-2021
Folkrörelsearkivets verksamhet har följt stadgar och 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 i första hand styrelsen för Jönköpings läns arkivförbund, samt
Region Jönköpings läns arkivarie, om en eventuell ny arkivorganisation för länet. Även frågan om
långsiktigt digitalt bevarande, att få överblick av den tekniska/digitala situationen för länets
föreningsliv, har fortsatt under 2020, och kommer att pågå ytterligare några månader under 2021.
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Personal
Personalen har under 2020 bestått av:
Lars Östvall
Richard Fransson
Anna Sundin
Monika Lundström
Suzanne Berger
Sebastian Karlberg

arkivchef (100%)
1:e arkivarie (100%)
arkivarie (100%)
arkivassistent (25%)
arkivassistent (50%)
arkivarie på projekt (50%)

Personalmöten har under pandemin hållits utomhus, när vädret så tillåtit. Foto: Anna Sundin.

Lokaler och öppettider
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. Detta har
varit särskilt påtagligt under pandemiåret 2020, då både bibliotek och arkivhus periodvis har hållit
stängt.
På grund av coronapandemin har Folkrörelsearkivet varit stängt under större delen av året 2020. Vi
har anpassat oss efter Folkhälsomyndighetens förhållningsregler, eller rekommendationer. Arkivet
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har i också stort sett följt, eller varit tvunget att följa, Jönköpings kommuns olika beslut rörande
öppettider och förhållningsregler för besök på Stadsbiblioteket och Arkivhuset med den
gemensamma forskarsalen. I slutet av mars beslutade Folkrörelsearkivets arbetsutskott att stänga
arkivet helt för både besök och leveranser.
Pandemi och hemarbete
Vid samma tidpunkt, i mars 2020, började personalen successivt med hemarbete, tills endast
arkivchefen var kvar på kontoret. I september öppnade arkivet åter, men med begränsade
öppettider. Då hade personalen återgått till arbete på kontoret på så sätt att var och en hade en dag
var, samt med arkivchefen ständigt på plats. I och med den s k andra vågen tvingades dock arkivet att
under hösten stänga ned för andra gången.

Region Jönköpings läns hemsida 3 november 2020.
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Även hemarbetet återupptogs då. Arkivchef Lars Östvall och 1:e arkivarie Richard Fransson fortsatte
dock att i huvudsak arbeta på kontoret, med Suzanne Berger på plats varje torsdag förmiddag för
ekonomiarbete, samt även Monika Lundström viss tid.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemarbete även till hösten. Foto: Lars Östvall.
Pandemin har påverkat arbetet både negativt och positivt. Trots stängning har arkivet av olika
anledningar varit tvunget att ta emot leveranser. Ordningsarbetet har därför varit särskilt
betungande för den personal som varit på kontoret. Utöver administration, ekonomi och de nämnda
inkommande arkiven, så har det bland annat handlat om en stor mängd rådfrågningar. Dessa har
som en följd av forskarsalens nedstängning ökat i antal. Eftersom forskarna inte haft tillgång till
forskarsal och arkivmaterial, så har istället personalen gjort mycket research och
scanning/kopieringsarbete.
Hemarbetet har dock varit av godo, i det att vi kunnat koncentrera på uppgifter som inte låtit sig
göras tidigare. I första hand gäller det de prioriterade uppgifter som Region Jönköpings län gett
Folkrörelsearkivet. Suzanne Berger och Richard Fransson har ägnat stor tid åt att samla in uppgifter
om föreningslivets tekniska/digitala situtation vad gäller användning och bevarande. Arbetet har
även omfattat en inventering av föreningar i hela länet. Vid sidan av detta har Anna Sundin dels
renskrivit intervjuer, och sedan gjort en översyn och komplettering av uppgifter i äldre, handskrivna
arkivförteckningar, inklusive inskrivning i databas. Även Suzanne Berger har sysslat med renskrivning
av olika dokument.
Det som varit mindre bra med hemarbetet är ensamheten, frånvaro av arbetskamrater och
intresserade besökare.
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Tankar och funderingar året 2020, av Anna Sundin
Nu när man tänker tillbaka på det så är det mest som ett stort grått hål. Minns de första rapporterna,
om studenten i Jönköping som var smittad i det då okända namnet Covid 19 /Corona. I mars minns
jag att det beslutades snabbt att nu stänger vi igen arkivet. Jag jobbade med att renskriva intervjuer,
det var en tröst i allt elände att höra rösterna på de jag intervjuat, höra hur kul vi hade. Gjorde även
intervju i Corona-tider med munskydd, handskar och utomhus var hos P-O Bladh i hans
sommarstuga. Timmarna där ute gjorde att man glömde Corona för en stund. Intervjuat Lindberg via
telefon och insåg att det funkade riktigt bra, men ett riktigt möte slår ju inget. Det funkade nog så bra
eftersom att jag känner Lennart sedan innan.
Sommaren kom och semestern med, en annorlunda semester men med mycket planering och
fixande så fick vi ihop det. Det var kul när vi hade personalmöten, viktigt att få träffas. Det var Idas
Park, Sandéns, Hovrättstorget m m. Mitt jobb betyder väldigt mycket för mig och är en stor del av
den Anna jag är. Jag har saknat mina kollegor, våra besökare, alla fantastiska historier som man fått
höra tack vare att vi träffar folk från hela länet. Att jobba med förteckningspärmarna fungerar bra,
har fått in en rutin. Det är så delade känslor, tacksam över att kunna jobba hemifrån men samtidigt
gör det så ont att behöva göra det på grund av Corona.
Man märker eller märkte förra året hur mycket enklare allt var när man smidigt kunde gå rakt in i
arkivet för att hitta uppgifter. Jag tror att många av våra trogna besökare har saknat oss och arkivet.
Tror det blivit rätt så märkbart att vi har haft stängt, folk är vana att komma hit och få svar på sina
frågor. Tänk vad många möten med folk som vi missat, en ny idé, en ny kontakt. Längtar till vi är
tillbaka i det vanliga. Det blir nog aldrig som innan men bara det kan bli någorlunda normalt så är jag
nöjd.

Strykbrädan fick fungera som höj- och sänkbart skrivbord. Foto: Anna Sundin.
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Under året avlidna
David Stavenheim (1931–2020)

David Stavenheim på sitt kontor på Folkrörelsearkivet. Foto: Smålands Folkblad.
I början av 2020 avled arkivets tidigare medarbetare David Stavenheim. Han började att arbeta på
Jönköpings läns folkrörelsearkiv redan 1981 och fortsatte detta arbete även långt efter sin
pensionering. Hans huvudsakliga syssla på arkivet var förtecknande av små och stora föreningsarkiv,
vilket han gjorde med stor noggrannhet. Privat var han en flitig skribent och som avslutning på sin
tjänst vid Folkrörelsearkivet slutförde han ett mångårigt projekt med att kartlägga pingstväckelsens
framväxt i länet. David Stavenheim avled den 14 februari 2020, i sitt 90:de levnadsår. Vi på
Folkrörelsearkivet ska minnas honom både för det han uträttade på det professionella planet och för
de många trevliga samtal vi haft vid våra kafferaster. Hans egen speciella kaffekopp får stå kvar i vårt
köksskåp.
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Rolf Lindberg (1943–2020)

Rolf Lindberg. Foto: Smålands Folkblad.
Under 2020 avled även Folkrörelsearkivets förre ordförande Rolf Lindberg. Han föddes 1943 och
växte upp i Huskvarna, där fadern var en stark kraft inom socialdemokratin. Rolf blev i unga år
medlem Huskvarnas SSU-förening och var sedan trogen partiet hela sitt liv. Under hans många år
inom politiken var Rolf bland annat ledamot och ersättare i kommunfullmäktige i olika omgångar från
1971 till 1997. Ett stort hjärta hade han för idrott och fritid, och han var ledamot i fritidsnämnden
mellan 1971 och 2002, under en tid även dess ordförande. Han var vidare verksam inom Arbetarnas
Bildningsförbund, och som representant för ABF var han på senare år en av ledamöterna i Jönköpings
läns folkrörelsearkiv, som han tjänat på ett utmärkt sätt. Då hans partikollega Margareta Persson
hastigt avled våren 2015 fick Rolf med kort varsel axla rollen som ordförande för Folkrörelsearkivet.
Efter väl förrättat värv avsade han sig detta uppdrag 2019. Rolf Lindberg avled den 30 oktober 2020.
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ARKIVLEVERANSER OCH ORDNANDE
Arkiv
Bestånd
Arkivbeståndet i Folkrörelsearkivet utgjordes vid årsskiftet 2019/2020 av 5459 förtecknade arkiv. Vid
utgången av 2020 var den siffran oförändrad då det ordningsarbete som gjorts under året främst
varit kompletteringar till befintliga arkiv. Summan av oförtecknade arkiv ligger alltjämt kring 500
stycken.
Inkomna leveranser
Under 2020 har 187 arkivleveranser inkommit. Det handlar främst om depositioner, men också om
ett antal gåvor. Mottagande, kvittens och grovsortering har under större delen av året utförts av de
få personer som arbetat på plats i arkivlokalerna. Bland de arkiv som inlämnats kan nämnas:
Jönköpings Curlingklubb, Värnamo tolkförening, Skåne-Gillet i Jönköping, IOGT-NTO 2562 Vårdkasen
Dannäs, Värnamo Motorbåtsklubb, GS - Facket avdelning 5 Smålands Högland, Jönköpings Allmänna
Idrottsförening (JAIF), Rogberga förening för Kvinnans politiska rösträtt och Karl Lindhe, Vetlanda.

Personarkivet efter föreningsmänniskan Karl Lindhe, Vetlanda.

Trycksak från Konsum Vetlanda.

Ett av ”Tecknar-Lasses” många alster.
Gåva av dottern, via Lennart Larsson.
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Ordnade och förtecknade arkiv
Under året har 62 leveranser ordnats och förtecknats. Samtliga förtecknade arkiv finns listade på
Folkrörelsearkivets hemsida www.jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se. Det ordnade arkivbeståndet har
nu ökat till 36 188 volymer (vid 2020 års utgång). Ordnings- och förteckningsarbete har på grund av
pandemin och det beslutade hemarbetet inte kunnat göras i samma utsträckning som tidigare år.
Under första halvåret utförde Monika Lundström en genomgång av gamla reversaler från spridda år
på 1970-, 1980- och 1990-talen, vilket även inkluderat utredning av arkivbildare och inskrivning i
databasen. Hon har vidare under resterande tid som tidigare år, skrivit in handskrivna koncept i
databasen (uppgifter om innehåll, placering etc). För databas (FileMaker) och andra register har 1:e
arkivarie Richard Fransson liksom tidigare svarat.

Tabell över inkomna och ordnade leveranser 2016-2020.
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Affischer
Under året har det inkommit affischer från bl a Lekeryds Sportklubb (lev 2020/025), IOGT-NTO
Skogsblomman 1030 Vägaholm, Gislaved (lev 2020/121), Centerkvinnorna, Barkeryd och Nässjö (lev
2020/142) och Södra Vätterbygdens konstnärsförening SVK, Jönköping (lev 2020/170).

Affisch från Lekeryds Sportklubb

Affisch från IOGT-NTO Skogsblomman 1030 Vägaholm
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Fanor och standar
Fyra fanor och ett fyrtiotal bordsstandar har inkommit under 2020 bl a från CKF Villstad (lev
2020/045) och Västbo Krets Centerkvinnor (lev 2020/046).

Fana från CKF Villstad.

Fana från CKF Västbo Krets.
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Fotografier, film och ljud
Under året har inkommit ett fyrtiotal leveranser innehållande fotografier, bland annat från
Trånghalla kyrkliga syförening (lev 2020/038), IOGT-NTO Logen 745 Oscar, Skillingaryd (lev
2020/118), Värnamoortens Diabetesförenig (lev 2020/120) och Vetlanda pensionärsförening (lev
2020/133).

Vetlanda pensionärsförenings styrelse för 1965. Sittande från vänster fru Ruth Brunnberg,
sekreterare, Axel Danielsson, ordförande, E F Karlsson, vice ordförande. Stående från vänster Paulinus
Svensson, styrelseledamot, Adolf Svensson, vice sekreterare, Filip Pettersson, kassör och Klas
Björkman.
Scanning av fotografier sker huvudsakligen av ArMedia, där Hanna Yacou är vår kontaktperson.
Omkring 22 000 fotografier, diabilder, negativ, pressklipp och andra typer av dokument har under
året scannats av ArMedia, (AMA, Jönköpings kommun).
Mindre fotosamlingar, bilder till rådfrågningar och andra ärenden, inlån och särskilt känsligt
fotomaterial scannas på kontoret av i första hand Suzanne Berger.
Även ljudband, ljudkassetter och videokassetter har digitaliserats med utrustning på
Folkrörelsearkivet, såväl som hos ArMedia.
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Litteratur
Referensbiblioteket på Folkrörelsearkivet har under 2020 utökats med både förenings- och
lokalhistorisk litteratur, främst genom gåvor från privatpersoner och hembygds- och andra
föreningar. Den största gåvan kom från Karin Stavenheim, dotter till den under året bortgångne
medarbetaren på Folkrörelsearkivet, David Stavenheim. Det gällde framför allt litteratur om och från
Pingströrelsen.
Av utrymmesskäl har gallring varit tvungen att göras även i år, främst litteratur utan anknytning till
arkivets verksamhetsområde.

En liten del av vår framlidne medarbetare David Stavenheims boksamling. Foto: Lars Östvall.
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Föremål
Inför utställning på Jönköpings läns museum gjorde Folkrörelsearkivet en insamling av vimplar från
fotbollsföreningar i länet. Insamlingen pågick från slutet av 2019 till våren 2020, då de överlämnades
till länsmuseet. Efter utställningen kommer vimplarna att arkiveras på Folkrörelsearkivet.

Ett urval vimplar som samlades in 2019-2020. Foto: Lars Östvall.
Föremål har även inkommit från bland andra IOGT-NTO Logen Soluppgången 1783,Tranås (lev
2020/127) och IOGT-NTO distriktet Jönköpings län (lev 2020/128).
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Balloteringsurna från IOGT-NTO Logen Soluppgången 1783, Tranås. Foto: Richard
Fransson.

Enklare variant av balloteringsurna från IOGT-NTO distriktet Jönköpings län. Foto: Richard Fransson.
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SERVICE OCH RÅDGIVNING
Medlemmar
Medlemmarna i Jönköpings läns folkrörelsearkiv har getts service via framför allt e-post och telefon.
Det handlar både om efterforskningar av material och uppgifter och om rådgivning i praktisk
arkivhantering. Arkivets personal informerar kontinuerligt om verksamheten och om arkivskötsel,
men betydligt mindre detta år än tidigare. Å andra sidan har scanning- och kopieringsarbete till
medlemmarna ökat. Som nämnts har vi trots nedstängningen försökt att i möjligaste mån ta emot
arkivleveranser från medlemmar.
Allmänhet och forskare
Tillgängligheten till Forskarsalen i Arkivhuset, under Jönköpings kommuns ansvar, har varit starkt
begränsad under året. I fysiskt hänseende gäller det därmed även Folkrörelsearkivet. Stadsarkivet
och Folkrörelsearkivet sköter vanligtvis servicen av Forskarsalen gemensamt, men denna har endast
under korta perioder varit öppen och bemannad. Från Folkrörelsearkivet är det framför allt 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.
Övrig 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. Under
2020 har 161 stycken 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.
I början på året inkom en förfrågan från en student från Estland som studerade möbelrestaurering. I
hennes examensarbete ingick att ta reda på så mycket som möjligt om en viss fåtölj. Spåren ledde
henne till oss och vidare in i arkivet tillhörande Svenska Industritjänstemannaförbundets (SIF)
avdelning 8 Jönköping. Där fanns dokument som visade på sammanslagningar mellan olika
möbelfabriker vilket resulterade i att hon fick nya spår att följa.
Med anledning av att WHO utlyste 2020 till Barnmorskans och sjuksköterskans år blev
Folkrörelsearkivet kontaktade av en person på Barnmorskeförbundet som vill lyfta fram och hylla
lokala föreningar lite extra på Instagram. Hon sökte bilder från Jönköpings barnmorskesällskap som
grundades den 9 april 1902 i Eksjö. Det var glädjande att kunna meddela henne att det fanns ett foto
i arkivet.
Flera studenter i arkivvetenskap har hört av sig till arkivet med enkätundersökningar till sina
uppsatser. Bland de olika ämnena kan nämnas ”Olika typer av informationsbärare”,
”tillgängliggöra/synliggöra” och ”Månadens dokument”.

Studiebesök
Datum
2020-01-14
2020-02-20

Besökare
Lärlingens äldreboende
Arkivintro. ED Hi 3
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Antal pers
6
11

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET
Arkivens Dag 2020
Liksom många andra arkivinstitutioner valde Folkrörelsearkivet detta år att ställa in. Som
verkställande för Jönköpings läns arkivförbund försökte man in i det sista genomföra någon typ av
arrangemang, men idén – en kortfilm om arkiv i Jönköpings län – stupade på mållinjen.

Utställningar
Under 2020 har Folkrörelsearkivet producerat tre utställningar, samtliga huvudsakligen med
fotografier. En av utställningarna hade som tema ”Föreningar och Fik” och visades i bibliotekets fik
Kafé Cykelstaden, från maj till juni.
Den 17 juni deltog arkivet med en fotoutställning om Jönköpings Folkets Park när Jönköpings
kommun ordnade ett arrangemang under rubriken ”Sommarkväll vid Södra Munksjön”.

Affisch för Sommarkväll vid Södra Munksjön.
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Arkivets utställning under Sommarkväll vid Södra Munksjön. Foto: Richard Fransson
Den tredje utställningen gjordes i samband med Jönköpings kommuns firande av stadsdelen Östers
400-årsjubileum. Firande var tänkt att genomföras i april, men på grund av pandemin flyttades det
hela till sista helgen i augusti. Bland många andra medverkande gjorde Folkrörelsearkivet en
fotografisk exposé om föreningar och företag, främst affärer, utmed Östers huvudgator Östra
Storgatan och Smedjegatan. Fotografier från 1800-tal till 1980-tal, både exteriörer och interiörer,
visades i skyltfönster på respektive adress. Såväl Folkrörelsearkivet som Stadsarkivet och Jönköpings
läns museum bidrog till utställningen, vilken sammanställdes av Richard Fransson och Lars Östvall.

”En fotohistorisk promenad utefter affärsgatorna på Öster”. Här en butik på Smedjegatan
med en av våra fotoskärmar i skyltfönstret. Foto: Lars Östvall.
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Samtidigt publicerades en motsvarande utställning på arkivets hemsida, också med fotografier från
samtliga dessa tre arkiv samt textbidrag av Lennart Lindberg, Jönköpings hembygdsförening
Gudmundsgillet. Efter stor respons från allmänhet och fotointresserade bestämdes att hemsidan
skulle få finnas kvar även efter jubileumsåret. Ett stort antal personer har sedan på olika sätt bidragit
till detta hemsidesprojekt, av vilka särskilt Göran Nell måste nämnas.

Skärmdumpar från Facebook.
Folkrörelsearkivet hade också del i en av länsmuseets utställningar, i vilken arkivet bidrog med
vimplar från fotbollsföreningar i länet.
Vidare har Folkrörelsearkivet sedan i april 2019 en utställning om Jönköpings Södra IF igång på
Stadsparksvallen.

Visningar och program
Flera inplanerade och bokade arrangemang, visningar och program har efter pandemiutbrottet i
mars fått ställas in. Under årets första två månader kunde dock ett fåtal visningar och program
genomföras, bland annat en föreläsning om Gräshagens historia och föreningar. Efter sommaren, då
pandemin var på tillbakagång, höll Lars Östvall ett föredrag för Samlarföreningen Örtugen. Rubriken
var ”Fotografi i fokus – samlare, samlande och samlingar”.
Den 24 november skulle Folkrörelsearkivet deltagit i en kulturutbudsdag med utgångspunkt i
”Kulturrätten”, vars syfte är att ge kulturen en starkare roll i skolan. Genom kunskap, nätverk och
metodutveckling är målet att alla barn i länet ska ha likvärdig rätt att möta professionell kultur.
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Tyvärr ställdes kulturutbudsdagen in på grund av pandemirestriktioner. Den kulturpromenad som
Folkrörelsearkivet tagit fram till utbudsdagen kunde ändå lanseras, då den helt och hållet utgår från
arkivets hemsida. Aktiviteten är en interaktiv promenad runt norra delen av Munksjön med historiska
nedslag kombinerat med lösenordsjakt. Målsättningen har varit att få fram en aktivitet i vilken det
finns något för alla, både ung som gammal, som kombinerar motion både för kropp och själ.

Exempel på hur frågorna är upplagda. Det krävs av deltagaren att denne beger sig till en viss plats
för att ta reda på det lösenord som krävs för att komma vidare till nästa fråga. Skärmdump från
Folkrörelsearkivets hemsida.
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Webbsida och övriga medier
Webbsida
Folkrörelsearkivets hemsida (www.jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se) innehåller information om
arkivet, arkivbestånd, allmänna råd i arkivfrågor, film och fotografier med mera. Under pandemin har
hemsidan varit en extra viktig kanal för arkivet att nå ut. Hemsidan har under året utökats väsentligt.
Richard Fransson har även i år under rubriken ”Månadens dokument” publicerat kortare artiklar om
dokument i våra arkiv. Dessutom har några nya huvudsidor har tillkommit, bland annat en ”Guide till
arkiven och hur man använder dem” som innehåller en enkelt hållen vägledning för den som letar
arkivhandlingar av olika slag. En annan sida som tillkommit är ”Nyttiga länkar” som främst vänder sig
till skolvärlden. Här presenteras länkar och beskrivningar av sidor som kan tjäna som en pedagogisk
resurs för lärare och elever till exempel Folk i rörelse, Stockholmskällan och Digitala läromiljöer.

Folkrörelsearkivets hemsida. Skärmdump.
Facebook
Folkrörelsearkivets sida på Facebook har däremot varit relativt stillsamt, med tanke på att det inte
funnits några arrangemang att göra reklam för. Ändå har medlemsantalet positivt nog ökat. Dock har
personalen via Facebook fått värdefulla kontakter och uppgifter om arkivmaterial, och inte minst
digitala bilder.
Instagram
Ett fåtal inlägg har under året gjorts på arkivets Instagramkonto. Drygt 170 personer följer kontot.
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Månadens dokument – urval
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 februari var ett foto på en efterlängtad föreningslokal tillhörande Logen
Sirius n:o 247 som bildades den 14 oktober 1882 i Nässjö. Därtill kommer tre bilder på samma hus
eller plats - fast vid tre vitt skilda tillfällen och sammanhang.

28

Månadens dokument för mars utgick ifrån ett fotografi från Godtemplargården i Eksjö som öppnade
för servering av alkoholfria drycker den 15 maj 1905.

Månadens dokument för oktober var fyra fotografier från Nässjö IF:s tidigaste historia. På bilden
ovan en längdhoppare i aktion med omgivande funktionärer i halmhattar. I bakgrunden skymtar en
höjdhoppsställning. Fotot är från en av de första tävlingarna på ”Mossen”, Nässjö IF:s gamla
idrottsplats. Foto: A. Wiklund, Nässjö
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Övrig utåtriktad verksamhet
På uppdrag har arkivarie Anna Sundin skrivit en artikel om Junex åt en konfektionsfirma. Lars Östvall
har skrivit en artikel om Folkrörelsearkivets rockarkiv till tidskriften Arkiv.

Reklam för Junex. (Junex-arkivet. JFA.)

Artikeln om rockarkivet på Jönköpings läns folkrörelsearkiv lades även ut på nätet.
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Julkortet för 2020 var ”inspirerat” av coronapandemin. Övre raden från vänster: Lars Östvall, Suzanne
Berger och Monika Lundström. Nedre raden från vänster: Anna Sundin, Sebastian Karlberg och
Richard Fransson. Julkortsmakare även detta år: Richard Fransson.

Besöksstatistik
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Siffrorna för utställningar och arrangemang är grova uppskattningar. Det är svårt att avgöra hur
många som tagit del av den omfattande utställningen Öster 400 år. I synnerhet med tanke på att
delar av utställningen i skrivande stund fortfarande finns kvar i en del skyltfönster. Likaså är det svårt
att uppskatta hur många som gått Kulturpromenaden (arrangemang).
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DOKUMENTATION OCH PROJEKT
Föreningslivets digitala situation
Som ett led i det stora uppdrag Folkrörelsearkivet fått från Regionen, att se över den digitala
situationen hos länets föreningar, har inledningsvis en inventering av föreningar genomförts av
Richard Fransson och Suzanne Berger. Fram till årsskiftet 2021 hade samtliga kommuner utom Nässjö
och Jönköping inventerats.
Samtliga kommuners föreningsregister har sammanställts i ett Excel-dokument. Föreningarna har
ordnats efter namn, kategori samt kommun mm. Utifrån den sammanställningen har Suzanne gått
igenom registret och kompletterat kontaktuppgifter, i första hand e-postadresser till kontaktperson
för föreningen, samt uppgifter om webbplats om sådan finns och sedan tillförts listan. Vissa
föreningar har enbart en Facebook-sida, och då har den adressen tagits med. Ett stort antal
föreningar har hittats via ”manuella” sökningar då de inte funnits med i kommunernas egna
föreningsregister. Suzannes lista har sedan sammanfogats med Richards Excel-fil, som stämt av med
andra uppgifter för att därefter kunna skicka ut enkäter till aktuella kommuner.
I samband med inventeringen har även ett femtiotal föreningars hemsidor laddats ner för bevarande.
Det rör sig främst om föreningar som inte har något material inlämnat till Folkrörelsearkivet och som
inte är en avdelning av ett större distrikt. Kort sagt, hemsidor som riskerar att försvinna om
föreningen skulle upphöra. Ett exempel på en ”rörelse” som skulle kunna riskera att försvinna ganska
kort efter ett intensivt engagemang är de så kallade ”fiberföreningarna” där man gått samman för att
få fiberanslutning till landsbygden. Andra föreningar som mer eller mindre bara existerar på nätet är
olika typer av dataspelsföreningar.
När det gäller den digitala situationen mer specifikt, har länets hembygdsföreningar valts ut som
första etapp. Suzanne Berger har därvid sökt information hos de hembygdsföreningar som har egna
hemsidor och fört in uppgifter i ett Excel-dokument. Uppgifter som insamlats är:
Föreningens namn
Kommun
Hemsida
Facebooksida
Kontaktperson
Telefonnummer
e-postadress
Webbansvarig
Digitala dokument och arkivdatabaser
Annan teknik
Övrigt (exempel på verksamhet/aktiviteter)
Under 2020 har hembygdsföreningarna i Aneby, Gislaved, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Sävsjö, Tranås,
Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo genomgåtts. Föreningarna i Jönköping och Nässjö återstår. Detta
arbete har gjorts parallellt med inventeringen av övriga föreningar i respektive kommun.

Digitaliseringsprojekt
Med medel från Region Jönköpings län har Folkrörelsearkivet kunnat ha en arkiviarie anställd på
halvtid för att se över arkivets digitala resurser och förbereda dem för publicering via hemsidan.
Handledare har 1:e arkivarie Richard Fransson varit.
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Databasen (File Maker) har vidareutvecklats och olika register har samlats, under arbetsnamnet
”Totaldatabasen”. Därefter har tekniska anpassningar gjorts för att möjliggöra publicering.

Skärmdump av Folkrörelsearkivets nya ”Totaldatabas”.

Vilande projekt
För övriga igångsatta projekt har dessvärre inte funnits någon tid. Det handlar dels om framlidne
David Stavenheims forskning om pingstväckelsens tillkomst och tidiga utveckling i Jönköpings län,
som väntar på redigering, layout och tryckning. Även arkivchef Lars Östvalls forskning om Jönköpings
fotografer under 1800-talet har fördröjts. I den forskningen är även Eva Wennelid, Onsala,
involverad.

Övriga forskning
Den forskning som personalen fått särskild tid ägna sig åt, har under detta år inte låtit sig göras i alls
samma utsträckning som tidigare. Det handlar om olika ämnen som medarbetarna väljer själva –
med syfte att fördjupa sig i arkivets material och de ämnen som hör till folkrörelse- och
föreningshistoria.
Anna Sundin – intervjua äldre föreningsmänniskor
Monika Lundström – Rädda Barnen i Vetlanda
Richard Fransson – Vegetarianism förr
Suzanne Berger – Föreningar i Järstorps socken
Lars Östvall – Fotografer i Jönköping under 1800-talet
Dock har arkivarie Anna Sundin även detta år kunnat intervjua några äldre föreningsmänniskor.
Dessa har genomförts utomhus eller per telefon.
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P-O Bladh i sin sommarstuga vid arkivarie Anna Sundins besök, sommaren 2020. Foto: Anna Sundin.
Vidare har Folkrörelsearkivet deltagit i förberedelserna för ett bokprojekt om Norrahammars
historia, tillsammans med Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar, Industrimuseet i Norrahammar,
Folkets Hus i Norrahammar och Tabergs Bergslags hembygdsförening.
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NÄTVERK OCH UTVECKLING
En ny arkivorganisation
Sedan arkivchef Lars Östvall i maj 2019 färdigställt en skriftlig sammanställning om möjligheter till
samverkan på arkivområdet, kallade Folkrörelsearkivet till en diskussionsträff med styrelsen för
Jönköpings läns arkivförbund. Träffen, som hölls i januari 2020, var värdefull både för den bakgrund
om arkivförbundet som gavs, och för de öppna, prestigelösa diskussionerna. En skriftlig
sammanfattning av synpunkter från denna träff gjordes av Richard Fransson. Vid Arkivförbundets
årsmöte i augusti anmodades man av Regionen (Monica Samuelsson, ANA-nämnden) att
sammanställa en skrivelse om förbundets roll och framtid. Förbundet tillsatte därefter en
arbetsgrupp under ledning av ledamot Raymond Pettersson, vilken arbetat fram och i slutet av året
framlagt ett förslag på ny arkivorganisation, samt förslag på stadgar för densamma. Processen
fortlöper 2021.

Region Jönköpings län
Som en effekt av pandemin har uppdragsbeskrivningen från Region Jönköpings län under 2020
ägnats särskilt mycket tid. Det har dels handlat om den tidigare nämnda nya arkivorganisationen för
Jönköpings län, dels en översyn av föreningslivets digitala situation, både vad gäller användande,
tillgängliggörande och bevarande. Verksamhetsdialog med Regionen har även detta år hållits i form
av samtal med kulturutskottet i nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Folkrörelsearkivets sida på Region Jönköpings läns webbplats inom området tillväxt och utveckling:
https://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Kultur/arkiv/
Arkivet har även en sida på Region Jönköpings läns webbplats inom området livsmiljö och hälsa:
https://utveckling.rjl.se/livsmiljo--halsa/kultur/arkiv/
I slutet av 2020 fick Folkrörelsearkivet extra medel från Regionen för att kunna vidareutveckla
hemsidan. För dessa medel anställdes arkivarie Sebastian Karlberg, som gjort anpassningar av vår
databas i FileMaker, så att den ska kunnas lägga ut på internet. Sebastian Karlberg har författat en
rapport och det finns nu en plan för genomförande.

Svenska Arkivförbundet och Föreningen Sveriges Länsarkivarier
Jönköpings läns folkrörelsearkiv är medlem i Svenska Arkivförbundet, men på grund av pandemin har
fysiska möten inte hållits. Dock har det via detta nätverk inkommit tips på olika webinarium
(seminarier på nätet). Richard Fransson deltog i ett sådant den 11 december under rubriken ”Öppet
kulturarv – nätverksträff om öppna data” som arrangerades av Digisam. Fokus låg på hantering av
personuppgifter. Talare under mötet var Jens Kling och Ulrika Sturesdotter Andersson från
Riksarkivet, Sofia Kullman från Digisams sekretariat samt Josefin Lassinantti från DIGG.
Som chef för Folkrörelsearkivet är Lars Östvall också medlem i Länsarkivarieföreningen. Föreningen
har inte haft några fysiska möten under året, men ett antal digitala.
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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 även
Folkrörelsearkivet till detta. Sedan 2019 är Richard Fransson förbundets sekreterare och Lars Östvall
dess kassör, och tillsammans har dessa varit verkställande för de beslut som styrelsen fattat. Under
året har hållits tre styrelsemöten, ett årsmöte och ett antal arbetsgruppsmöten.

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. Under 2020 har Johan Gärskog
tillträtt som chef för länsmuseet och Julia Sandwall som ny avdelningschef för kultur och bibliotek i
Jönköpings kommun. Rådet har träffas ett flertal gånger under 2020, och bland annat fortsatt
diskussionerna om den gemensamma entrén mellan Länsmuseet och Stadsbiblioteket. Beslut om
inköp av digitala informationsskärmar till den nya entrén togs i de respektive organisationerna och
entrén kunde sedan öppna i mars 2021.

Denna presentation av verksamheterna i ABM-husen är nu ett minne blott. Under slutet av 2020 och
början av 2021 har en ombyggnation av entrén mellan stadsbiblioteket och länsmuseet skett, som
även inkluderar installation av ett antal digitala skärmar – varav Folkrörelsearkivet har investerat i
en. Foto: Lars Östvall.
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Ritningar över olika alternativ för vägledningen i den gemensamma entrén mellan Stadsbiblioteket
och Länsmuseet.

Övriga nätverk och externa uppdrag
Folkrörelsearkivet har samverkan med flera olika arkiv och museer.
Stadsarkivet och forskarsalsgruppen
Samarbetet i forskarsalen har varit sparsamt 2020, då den varit obemannad eller stängd större delen
av året. Samverkan med Stadsarkivet har ändå fortgått vad gäller rådfrågningar etc.
Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar
Med Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar finns ett etablerat samarbete sedan flera år och handlar
bland annat om öppethållande och scanningsarbete. Detta har under 2020 påverkats av pandemin
och arkivet i Norrahammar har fått hålla stängt under större delen av året. Tillsammans med Rolf
Pettersson i Norrahammar har Jönköpings läns folkrörelsearkiv fortsatt ge viss service både vad gäller
mottagande av leveranser och rådfrågningar.
Jönköpings läns museum
Även med Jönköpings läns museum och dess arkivarie Henrik Johansson har Folkrörelsearkivet
regelbunden kontakt.
Övrigt
1:e arkivarie Richard Fransson har även detta år varit ledamot i Stiftelsen Erik E Karlsons Radio- och
Teknikmuseum. Lars Östvall har hållit i kurser, arrangerade av Senioruniversitetet (Folkuniversitetet).
Möten med nätverket för Arkivens Dag har hållits 2 juni och 15 september.
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Arbetsplatsen
Som tidigare påpekats är Folkrörelsearkivets lokaler otillfredsställande både vad gäller utrymme och
ändamålsenlighet. Ständigt görs omflyttningar, gallringsarbete och ommöblering för att möjliggöra
arkivhanteringen – detta tar mycket tid från det övriga nödvändiga arbetet och sliter på personalen.
I början av året inköptes och monterades en ny arkivsektion, med placering i det s k K-rummet. Den
har gett lite respit, men börjat fyllas oroande fort.

Den nya hyllsektionen i det s k K-rummet. Foto: Lars Östvall.
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Hemmagjord lösning på en alltför hög tröskel till arkivet. Foto: Lars Östvall.

Kompetensutveckling och personalvård
3–4 december deltog Richard Fransson i DOSS höstmöte “Samverkan i kristider: metodutveckling,
samverkan och förmedling”. DOSS är ett nätverk för alla som arbetar med samtidsdokumentation vid
svenska museer och andra kulturinstitutioner. Nätverket arrangerar årligen möten, konferenser och
seminarier för fortbildning och erfarenhetsutbyte.
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 tillsammans med 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. Under 2020 har arkivet börjat med e-fakturering, vilken handhas av Suzanne
Berger.
Revisionen för 2020 har utförts av Eric Valfridsson, PwC, av Region Jönköpings läns revisor Maria
Lundblom Bäckström, och av föreningens revisor Per-Olof Bladh.
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Försäljning av litteratur
Försäljning av litteratur sker dels fysiskt på arkivet och i Forskarsalen, dels via arkivets hemsida.
Försäljningen har minskat betydligt, främst för att besöken på arkivet varit så få. För försäljningen
svarar arkivassistent Monika Lundström.

Jönköping den 7 april 2021
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Bilaga: Medlemsmatrikel

ABF – Arbetarnas Bildningsförbund
Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Bostadsrättsföreningen Herden 6
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
Försvarsutbildarna Norra Småland
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
IOGT-NTO Jönköpings distrikt
Jägareförbundet, Jönköpings län
Jönköping Par Bricole
Jönköping University
Jönköpings Hantverksförening
Jönköpings Innebandyklubb
Jönköpings läns 4 H
Jönköpings läns Bildningsförbund
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Jönköpings läns Civilförsvarsförbund
Jönköpings läns Dövas förbund (SDR)
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, 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 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
RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, distrikt Jönköpings län
RTP – Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade, Jönköpings länsdistrikt
Rädda Barnen, Jönköpings länsförbund
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S-kvinnorna i Jönköpings län
SEKO Post Klubb 601 Jönköping
SEKO Södra
Sensus Studieförbund
RF-SISU 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 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
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
Synskadades Länsförbund, Jönköping – SRF
Södra Vätterbygdens Folkhögskola
Sörängens Folkhögskola
Teliaseniorer, Jönköpingsföreningen
Transportarbetareförbundet, avd 20 Norra Småland
Unga Örnar, Jönköpings distrikt
Unionen, Småland
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Vasaorden av Amerika, Logen Småland nr 618
Vision
Vårdförbundet, Jönköpings län
Vänsterpartiet, Jönköpings läns distrikt
Ädelfors Folkhögskola
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
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