
Medlemsinformation

E-postutskicket: vårt normala distributionssätt 

Medlemsutskick via post sker endast en gång per år inför årsmötet. Övrig medlemsinformation 
sprids via vårt e-postutskick. Anmäl er till vårt e-utskick genom att skriva in e-postadress i 
anmälningsfältet på vår hemsida www.fauppsala.se.
Information finns också på vår hemsida, på facebook och twitter (@fauppsalalan).
Medlemstidningen Originalet utkommer två gånger per år. Vårnumret skickas ut i pappersformat 
vid utskicket till årsmötet. Höstnumret distribueras som en pdf-utgåva genom vårt e-postutskick.

KURSER 2020

Anmäl er till Folkrörelsearkivets kurser via telefon 018-7272470 eller e-post info@fauppsala.se.

Föranmälan krävs. Betala in kursavgift på Bankgiro 467-2341 efter bekräftelse på att du fått plats på 
kursen (deltagarantalet är vanligen begränsat till 20 personer). Ange ditt namn och ”kurs 2020####” 
(kursens datum).

Lokal: Folkrörelsearkivet / Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15, Uppsala

Kursavgifter
ej medlem 250 kronor per timme
anmäld via medlemsförening 100 kronor per timme
enskild medlem 0 kronor (ingår i medlemsavgiften)

DIGITAL ARKIVERING FÖR FÖRENINGAR
Lördag 18 april, klockan 10.30–12.30, Tierpsrummet, Kulturhuset Möbeln, Grevegatan 19, 
Tierp. Kursledare: Örjan Simonson, Folkrörelsearkivet.
Om digital arkivering för föreningar i allmänhet och om Folkrörelsearkivets förberedelser för att ta 
emot digitala leveranser i synnerhet. Upp till 15 deltagare. Föranmälan senast onsdag 15 april.

UPPHOVSRÄTT FÖR FÖRENINGAR
Lördag 16 maj, klockan 10–12,  ABF i Uppsala län, Östra järnvägsgatan 1, Enköping
Kursledare: Kjell Adolfsson, avdelningen för handelsrätt, företagsekonomiska institutionen, 
Uppsala universitet
Vem äger vad i en förenings samling av fotografier, hemsidestexter, ljudinspelningar, med mera? 
Vad kan en förening publicera? Hur skyddas ett varumärke och hur utformas ett avtal med 
upphovsrättsinnehavare? Föranmälan senast onsdag 13 maj.

V.G.V.
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SKRIV DIN FÖRENINGS HISTORIA
Måndag 7 september, klockan 10–12, Skriv din förenings historia
Kursledare: Per Agius, Folkrörelsearkivet
Kursen vänder sig i första hand till personer som avser att skriva en föreningshistorik. Kursen tar 
upp vilken typ av underlag som går att finna i arkiven, hur en skrift kan redigeras och presenteras, 
med mera. Föranmälan senast onsdag 2 september. 

ARKIVKURS FÖR FÖRENINGAR / HEMBYGDSFÖRENINGAR
Lördag 10 oktober, klockan 9–12, 13–16, Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15, Uppsala
Kursledare: Per Agius och Örjan Simonson, Folkrörelsearkivet
Folkrörelsearkivet inbjuder till en grundläggande arkivkurs för hembygdsföreningar. Kursen är en 
del av Sveriges hembygdsförbunds arkivprojekt, där länsarkiv över landet uppdragits att anordna 
kurser i grundläggande arkivvård. De övergripande momenten är:

1. Allmänt om arkiv
2. Att bevara för framtiden
3. Rutiner vid mottagande av dokument
4. Hur ordna dokumenten?
5. Fotografier, filmer och pressklipp
6. Det digitala materialet i föreningen
7. Arkivansvar
8. Föreningen och det regionala arkivet

På förmiddagen samordnas kursen med kurs i arkivvård för föreningsarkiv. Eftermiddagen 
fördjupar kring frågor som särskilt berör hembygdsföreningar.

Föranmälan senast onsdag 7 oktober.

BORTOM KYRKBÖCKERNA: PERSONHISTORIA MED FÖRENINGSHANDLINGAR
Lördag 12 december, klockan 10–12, Fyriskällan, S:t Olofgatan 15, Uppsala
Kursledare: Örjan Simonson och Per Agius, Folkrörelsearkivet.
Släktforskare når ofta en punkt i forskningen då kyrkböckernas information och rekonstruktionen av 
släktlinjer inte längre är tillräcklig. Man vill veta mer om släktingarnas liv och om det samhälle de 
levde i. Kursen tar upp personhistoriska uppgifter som kan återfinnas i föreningsarkivens material. 
Föreningsarkiven hittar man sällan i metodböckerna för släktforskning, men chansen är stor att en 
person återfinns i åtminstone någon av hemortens föreningar. Föranmälan senast onsdag 9 
december.

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR) FÖR FÖRENINGAR OCH ARKIV
Lördag 12 december, klockan 14–16, Fyriskällan, S:t Olofgatan 15, Uppsala
Kursledare: Kjell Adolfsson, Uppsala universitet och Örjan Simonson, Folkrörelsearkivet.
Vad innehåller dataskyddsförordningen och hur bör en förening hantera sina personuppgifter för att 
hålla sig inom lagens råmärken? Kursen ger också en orientering i vad arkivinstitutioner får göra 
och måste göra med personuppgifter. Föranmälan senast onsdag 9 december.

Kurserna ingår som en del i programmet Enskilda medlemmars dag, som hålls den 12 december.


