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Förbundsstyrelsens föreskrifter om arkivbildning och arkivvård 
Förbundsstyrelsen föreskriver (RUMFS 2015/16:2 § 8) följande. 

Varför arkiv? 
Förbundets arkiv är en del av organisationens minne och ett arv från tidigare medlemmar till 
framtida. Förbundets arkiv ska bevaras, hållas ordnat och vårdas så att det tillgodoser 

1. möjligheter att ta del av beslut som fattats av förbundets beslutande organ 
2. framtida företrädares möjlighet att försvara förbundets rättsliga och andra intressen 
3. framtida verksamhetsansvarigas möjlighet att få erfarenheter av tidigare bedriven 

verksamhet 
4. forskningens behov 

 
Arkivvård 
Enligt förbundets stadgar är förbundsstyrelsen ansvarig för vård och förtecknande av förbundets 
arkiv. Förbundsstyrelsens ansvar utövas genom fastställande av dessa föreskrifter och de 
delegationer som följer av detta. 

Kanslichefen ansvarar för att dessa föreskrifter följs i den dagliga verksamheten och beslutar om 
arkivet i enlighet med vad som sägs i dessa föreskrifter. 

Kanslichefen ska se till att den dagliga verksamheten tar hänsyn till handlingars betydelse för 
arkivvården. Vid framställning av handlingar ska hänsyn tas till materiel och metoder som är lämpliga 
med hänsyn till behovet av arkivbeständighet. E-post och andra digitala handlingar som bedöms vara 
väsentliga för arkivbildningen ska skrivas ut på papper. 

Kanslichefen ska se till att arkivet skyddas mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. 

Kanslichefen bestämmer, om inte annat beslutas av förbundsstyrelsen eller förbundsstyrelsens 
arbetsutskott, vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar. 

Kanslichefen verkställer föreskriven gallring i arkivet. 

Verksamhets- och projektansvariga ska se till att kansliet får en kopia av alla relevanta handlingar för 
arkivering när projektet eller verksamheten är avslutad, eller vid verksamhetsårets utgång för 
fortlöpande verksamhet. Originalhandlingar ska så snart det kan ske deponeras hos kansliet. 

Arkivschema 
Arkivförteckning indelas med utgångspunkt i det allmänna arkivschemat, med följande 
underkategorier.  

A. Protokoll och föredragningslistor 
I. RUM-stämmor med därtill hörande handlingar 

II. Förbundsstyrelsen 
III. Utskott och kommittéer 

B. Registratur och koncept (utgående skrivelser) 
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C. Diarier  
D. Medlemsförteckningar och matriklar, liggare, register och förteckningar 

I. Föreningsmatriklar årsvis 
II. Medlemskapsansökningar ordnade länsvis på hemort, föreningarnas stadgar 

E. Inkomna skrivelser 
F. Ämnesvis ordnade handlingar 

I. RUM:s stadgar, distriktens grundregler, normalstadgar för förening 
II. Distriktsstadgar 

III. Övriga styrdokument: RUM-policy, föreskrifter, delegationsordningar etc. 
IV. Personal 
V. Kansli 

VI. Bidragsansökningar och beslut: statsbidrag, ej projektrelaterade bidrag, avslagna 
ansökningar 

VII. Landslagen 
VIII. Festivaler 

IX. Ledarskolan 
X. … osv Nya underkategorier skapas efterhand som behov uppstår 

G. Räkenskaper 
H. Statistik 
I. --- Används inte --- 
J. Kartor och ritningar 
K. Fotografier, film, ljud- och videoband 
L. Trycksaker och pressklipp 

I. RUM’ba och RUM’ba Vägg 
II. Pressklipp 

Ö. Övriga handlingar 
 

Praktisk hantering 
Handlingar ska märkas med årtal innan de arkiveras.  

Bilagor ska följa med huvudhandling. Använd aktomslag/mappar för handlingar som hör ihop.  

Sådant som skadar papper och skrift vid långtidsförvaring ska avlägsnas före arkivering. Detta gäller 
t.ex. gem, plastfickor, gummisnoddar, tejp m.m. Rostfri häftklammer ska användas. 

Överexemplar, dubbletter, utkast, minneslappar, allmänt riktade inkomna cirkulär, reklam och andra 
för förbundet onödiga handlingar ska rensas bort före arkivering. Anteckningar och meddelanden 
som enbart är av tillfällig betydelse kan kastas. 

Böcker och trycksaker som inte berör RUM:s verksamhet kan rensas bort eller överlämnas till 
bibliotek. 

Gallring 
Handlingar i arkivet får gallras efter beslut av kanslichefen.  

Vid gallring ska alltid beaktas syftet med RUM:s arkivbildning så som sägs i dessa föreskrifter. 
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I stället för gallring skall överlämnande till Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL) övervägas. Sådana 
handlingar som FSL inte tar emot ska arkiveras hos RUM endast om det finns särskilda skäl för det. 
____________________ 
Detta styrdokument är fastställt av förbundsstyrelsen den 14 maj 2017. 

På förbundsstyrelsens vägnar 

 

Anna Edlund  Daniel Ingemarsson Wik 
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Följande handlingar har undertecknats den 29 maj 2017
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