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MEDLEMSAVGIFT                     2017                                  2018 (enligt beslut på årsmöte 2017-03-20)
Lokala föreningar 300 kronor 400 kronor
Distriktsföreningar 700 kronor 800 kronor 
Riksföreningar 700 kronor 800 kronor

Enskilda personer kan från och med 1 januari 2018 ansöka om medlemskap, med yttranderätt men 
ej rösträtt på på årsmötet (enligt stadgar, reviderade på årsmötet 2017-03-20, § 2) . 
Medlemsavgiftens storlek för enskilda personer beslutas på Folkrörelsearkivets årsmöte 2018.

 DEPONERINGSAVGIFT FÖR MEDLEMMAR
Hyllmeter Kronor / år

0 0

1 150

2 300

3 450

4–6 600

7–9 850

10–14 1200

15–19 1700

20–24 2200

25–29 2700

30–34 3200

35–39 3700

40–49 4500

50–59 6000

DEPONERINGSAVGIFT FÖR ICKE MEDLEMMAR
Föreningar, organisationer och personer som inte är medlemmar, kan deponera arkiv hos 
Folkrörelsearkivet, efter att det deponerade arkivets innehåll prövats mot Folkrörelsearkivets 
ändamål (se Folkrörelsearkivets stadgar, § 1.)

Deponeringsavgift för icke medlemmar är 1200 kronor per hyllmeter och år. 



AVGIFTER FÖR ARKIVVÅRD
Folkrörelsearkivet har till uppgift att vårda, bevara och tillgängliggöra arkiv av folkrörelsekaraktär, 
i första hand medlemmarnas deponerade arkiv. Arkivvården är en medlemsförmån. 
Folkrörelsearkivet kan också ingå avtal om att ta emot depositioner samt vårda arkiv från icke 
medlemmar.

Medlemmar Icke medlemmar

Förvaring och bevakning av gallringsbart 
material med åtta års förvaring, per 
hyllmeter (betalas som engångssumma)

2 400 kronor 12 000 kronor

Ordna och förteckna arkiv, som infogas i 
Folkrörelsearkivets bestånd som 
deposition.

0 kronor Enligt överenskommelse

Ordna och förteckna arkiv, som ej infogas 
i arkivets bestånd.

Enligt överenskommelse Enligt överenskommelse

Digitalisering och registrering av bilder, 
ljudupptagning m.m., som infogas i 
Folkrörelsearkivets bestånd som 
deposition.

0 kronor Enligt överenskommelse

Digitalisering och registrering av bilder, 
ljudupptagning m.m., som ej infogas i 
Folkrörelsearkivets bestånd

Enligt överenskommelse Enligt överenskommelse

KURSER

Medlemmar Ej medlemmar

Kurser, per undervisningstimme.
Medlemmar har vanligen förtur vid 
föranmälan. Pris gäller Folkrörelsearkivets 
ordinarie kurser.

100 kronor 250 kronor

EFTERFORSKNING
Folkrörelsearkivet ger forskarservice till besökare i forskarsalen eller till den som kontaktar via 
telefon eller skriftligt, vanligen i form av vägledning till lämpligt arkivmaterial. Som en del i 
forskarservice kan också ingå att genomföra enklare efterforskning. Bedömer vi att efterforskande 
av en uppgift kan ta från två timmar eller längre, kan vi upplysa om att en avgift för efterforskande 
kommer att debiteras.

Medlemmar Ej medlemmar

Efterforskningsuppgift, per påbörjad 
arbetstimme

200 kronor 400 kronor



KOPIERING AV ARKIVHANDLING

Prislistan är under revidering. För närvarande hanterar Folkrörelsearkivet enbart kontanter, ej 
kreditkort. Det är tillåtet att ta med egen kamera och fotografera av handlingar utan kostnad, under 
förutsättning att arkivalier hanteras med försiktighet. Observera att material som kan utlämnas för 
påseende inte alltid kan kopieras p.g.a. gällande lagstiftning eller tillståndsgivning. 

Priser Anmärkning

Enkel kopiering eller inskanning av 
pappershandlingar, inklusive försändelse av 
pdf-handlingar som e-postbilaga.

A4: 4 kronor / sida
A3: 8 kronor / sida
A4 (färg): 5 kronor / s
A3 (färg: 10 kronor / s

Ej debitering för 
enstaka sidor 
understigande 20 
kronor.

Kopiering av bilder till CD, per CD-skiva 50 kronor
+ 50 kronor per bild 
därutöver

Försäljning av bilder i Folkrörelsearkivets ägo 
(ej deponerade), digitaliserade i publicerbar 
kvalitet.

200 kronor för en bild, 
samt 150 kronor per i 
bild därutövre i 
beställning.

Folkrörelsearkivet 
stödjer spridande av 
folkrörelsehistoria och 
kan e.ö. lämna ifrån sig 
fotografiskt material 
utan kostnad, när 
ändamålet bedöms 
vara i linje med den 
målsättningen.


