
Stöd arkivet! Bl i stödmedlem!

Lottornas fest på Stadshotel let i Uppsala, 7 november 1 929, fotograf: Per Kjel léns atel ier.

Arkiv: Upplands Lottaförbund

Enskild stödmedlem

Folkrörelsearkivet är en kulturinstitution men också en ideell förening.
Medlemsengagemanget har stor betydelse för Folkrörelsearkivets verksamhet och
hyllar också den historia Folkrörelsearkivet ska bevara: folkrörelsehistorien är i sig en
folkrörelse.

Medlemsavgift: 200 kronor per år

Tio viktiga procent

Medlemmarnas ekonomiska bidrag utgör idag cirka 10 % av Folkrörelsearkivets
finansiering, där den offentliga finansieringen från stat och region idag står för
lejonparten. De är viktiga 10 % för en fungerande verksamhet; viktiga också för att
medlemmar på så sätt visar sitt engagemang och en beredskap att själva ta ett ansvar
för den egna föreningens historia och folkrörelsernas historia i stort. Det visar att
Folkrörelsearkivet är en ideell förening.



Som enskild stödmedlem kan du visa att detta stöd finns, och samtidigt verka för en
utveckling och förbättring av verksamheten. Som enskild stödmedlem går det att visa
ett engagemang för Folkrörelsearkivets mål, som det kanske inte alltid går att avkräva
den egna föreningen.

Ett aktivt medlemskap

Som enskild medlem får du inte rösträtt på årsmötet (den är förbehållen
medlemsföreningarnas ombud), men närvaro- och yttranderätt. Medlemskapet är
också en kanal för direkt kommunikation med arkivet, i en dialog där också innehållet
i medlemskapet kan utvecklas. Folkrörelsearkivet uppmuntrar till ett aktivt
medlemskap, med medlemsinitiativ kring det som är Folkrörelsearkivets syfte: att
bevara, dokumentera och sprida kunskap om folkrörelsehistoria.

Kurser ingår i medlemsavgiften

Varje år ger Folkrörelsearkivet ett antal kurser. Avgiften för medlemsföreningar är 100
kr per kurstimme, för icke medlemmar 250 kr per kurstimme. För enskild medlem
ingår kursen i årsavgiften. Exempel på planerade kurser 2019 är:

GDPR för föreningar och arkiv

Vårda ditt föreningsarkiv

Skriv din föreningshistoria

Det digitala arkivet (ny)

m.fl. kurser.

Stödmedlemmarnas dag, lördagen 1 2 oktober, kl 1 3-1 6

Den 12 oktober bjuder vi särskilt in er enskilda medlemmar, med visning av
Folkrörelsearkivet och med en lättare förtäring. Ett tema kommer att bli
Upplandsmuseets utställning 100 % kamp, där Folkrörelsearkivet och Stadsarkivet
medverkar i den lokala utställningsdelen.

Dagen kommer också att innehålla en dialog om det enskilda medlemskapets innehåll,
möjligheter att önska innehåll eller att ta initiativ till medlemsaktiviteter.

Enskild stödjande medlem i föreningen erhåller:

1 . Ett välkomstbrev med information om FAC:s verksamhet och vad det innebär att
vara enskild medlem i FAC

2. FAC:s digitala Informationsblad och den två gånger per år utkomna
medlemstidningen Originalet.

3 . Inbjudan till årsstämma där enskild medlem har yttrande, men icke förslags- och
beslutsrätt.

4. Inbjudan till utställningar, kurser och evenemang inom ramen för Fyriskällan.

5. En årlig inbjudan till en eftermiddag (2-3 timmar) på arkivet där verksamheten
presenteras samt en tur i arkivdepåerna och lättare förtäring.

6. Enskild medlem kan till ett förmånligt medlemspris deponera folkrörelserelevanta
handlingar i arkivet.

Folkrörelsearkivet för Uppsala län

c/o Uppsala kommun

753 75 Uppsala

Ansökan om enskilt medlemskap

Efter att ha tagit del av Folkrörelsearkivets stadgar ansöker jag om enskilt medlemskap

Namn:

Adress:

Postadress:

Telefon:

e-post:

Ansökan inlämnas som post eller bilaga till e-post (info@fauppsala.se). Medlemsavgift 200 kronor
inbetalas på bankgiro 467-2341 efter bekräftelse på medlemskap. Ange namn och "årsavgift".
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