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Näringslivets Arkivråd (NLA) är en ideell förening bildad 1957. Föreningens ända mål 
är att främja rationell dokumenthantering och arkivering inom företag, orga nisationer 
och institutioner, verka för utbildning inom dessa områden och att utgöra ett nätverk 
för personer verksamma inom ämnesområdet. Föreningens verksamhet består i att 
genomföra kurser, seminarier och att ge ut publikationer i arkiv- och dokumenthante-
ringsfrågor.

Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen för Näringslivets Arkivråd (NLA) får härmed avge följande berättelse av-
seende verksamhetsåret 2020.
 På grund av den pågående pandemin blev vårens årsmöte uppskjutet till hösten med 
förhoppning om att du kunna hålla ett fysiskt möte. Då pandemin fortfarande pågick 
under hösten tvingades föreningen ändå hålla sitt årsmöte digitalt onsdagen den 28 
oktober 2020. Förhandlingarna leddes av Sivert Gustafsson. 
 Årsmötets val av ordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, revisors-
suppleant samt valberedning utföll enligt följande:
(styrelseledamöter väljs normalt på 3 år och de med kort kvarvarande mandatperiod är 
normalt valda vid tidigare årsmöte)

ordförande
 Anastasia Pettersson, Svensk Kärnbränslehantering AB (mandattid   
    till årsmötet 2021)
ledamöter
 Mats Andreasen, Göteborgs stad (mandattid till årsmötet 2021) 
 Niko Fastman, Kompetensinstitutet (mandattid till årsmötet 2022)
 Magnus Geber, Riksarkivet (mandattid till årsmötet 2023)
 Åsa Hestner-Blomqvist, IVO (mandattid till årsmötet 2023)
 John Hägglöf, docTech AB (mandattid till årsmötet 2022)
 Elisabeth Ivarsson, Sveriges Television (mandattid till    
       årsmötet 2021)
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 Tom Sahlén, Sahlén Arkivkonsult AB (mandattid till 
    årsmötet 2021)
 Christel Snitt, Statens haverikommission (mandattid till    
       årsmötet 2023)
 Fredrik Ljungqvist, AB Volvo (mandattid till årsmötet 2022)
 Eva Ölund, Bjästa (mandattid till årsmötet 2022)
 
suppleanter 
 Christine Enlund Ohlsson, Vattenfall Eldistribution AB (mandattid till 
    årsmötet 2021)
 Anders Gidlöf, Riksantikvarieämbetet (mandattid till årsmötet 2021)
  
revisorer 
 Sivert Gustafsson, Karlskoga (mandattid till årsmötet 2021)
 Lars Lundqvist, Stockholm (mandattid till årsmötet 2021) 
revisorssuppleant
 Bengt Pettersson, Swedbank (mandattid till årsmötet 2021)
 
valberedning
 Per Israelsson, Vattenfall Business Services Nordic AB (sammankallande)
 Jonas Dahlberg, Centrum för Näringslivshistoria
 Lars Viitanen, Karlskoga
 
 Inga motioner eller förslag hade inkommit från styrelsen eller medlemmarna.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften har för verksamhetsåret 2020 varit 1000 kr för företagsmedlemmar, 
350 kr för personliga medlemmar samt 100 kr för studenter i arkivvetenskap. 
 Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna skall vara oförändrade för verksamhets-
året 2021. 

Styrelsesammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret, förutom konstituerande styrelsemöte den 28 ok-
tober haft 3 sammanträden: den 21 februari, den 23 april samt verksamhetsplanering 
den 4 december. På grund av den pågående pandemin har mötena, förutom årets första 
möte, hållits digitalt.
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Publikationer
Årets bokförsäljning har totalt uppgått till 298 exemplar enligt följande:

Gallra rätt 39
E-arkivera rätt 44
E-gallra rätt 63
Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor 91
Informationssäkerhet – hur gör man? 61

Medlemmar
Vid utgången av år 2020 hade föreningen 209 medlemmar, fördelat på 45 företags-
medlemmar, 52 personliga medlemmar och 112 studentmedlemmar. Många av stu-
dentmedlemmarna har erhållit medlemskap i samband med köp av NLA:s senast ut-
givna böcker.

Webbplatsen www.nla.nu
NLA:s webbplats hade 47005 besök under året (63331 år 2019).

Seminarier och arrangemang
På grund av den pågående pandemin har inga seminarier eller medlemsmöten kunnat 
hållas. 
 NLA:s ordförande Anastasia Pettersson medverkade även i i år i juryn för Årets 
Arkiv som delades ut under Arkivforum i november 2020. 

Arkivveckan 2020
NLA var involverad i planeringen av den sjätte Arkivveckan som skulle ha hållits i 
Uppsala 12–14 maj 2020. På grund av den under året pågående pandemin blev Arkiv-
veckan först uppskjuten till våren 2021, men till slut blev den helt inställd.

Representation i andra organ
Anastasia Pettersson har varit ordinarie ledamot i Stiftelsen Näringslivsarkivens stöd-
fond (NAS). Christel Snitt har fungerat som ersättare. 
 Anastasia Pettersson har representerat NLA i styrelsen för Föreningen Svensk Arkiv-
tidskrift som utger medlemstidningen Arkiv. Elisabeth Ivarsson har fungerat som 
ersättare. Lars Lundqvist har representerat NLA i Arkivs redaktion.

Avslutning
Verksamheten har under 2020 till stor del påverkats av den pågående pandemin men 
trots detta har bokförsäljningen varit relativt god. Sannolikt kommer även det nya året 
att påverkas av den ännu pågående pandemin.
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    Stockholm den 1 februari 2021

  
  Anastasia Pettersson 
                                      Ordförande   

Mats Andreasen  Niko Fastman  Magnus Geber   

Åsa Hestner-Blomqvist  John Hägglöf  Elisabeth Ivarsson   
    

Fredrik Ljungqvist   Tom Sahlén   Christel Snitt     
 

Eva Ölund
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Näringslivets Arkivråd 
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