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VERKSAMHETEN UNDER 2015 
 
Pro Memoria, Riksarkivets vänförening, har i och med år 2015 avslutat sitt tjugonde ordinarie 
verksamhetsår. Styrelsen bestod vid årets utgång av följande personer: 
 
Ordförande  f museichefen Solbritt Benneth 
Vice ordförande professor Karl Molin 
Sekreterare  civilekonom Johan Haage 
skattmästare  arkivarie Terese Lundin 
ledamöter  f ämnesrådet Bo Hammarlund 
                                            riksarkivarie Björn Jordell 
  stadsarkivarie Bo Persson 
  f överintendenten Bo Vahlne 
  f arkivrådet Evabritta Wallberg 
 
Huvudredaktör Åsa Karlsson har varit adjungerad till styrelsen. 
 
 
Vid årsmötet den 21 maj 2015 på Riksarkivet konstaterades att Solbritt Benneth som 
ordförande, Johan Haage och Terese Lundin vid förra årsstämman valdes för en period av två 
år.  I övrigt omvaldes Bo Hammarlund, Karl Molin, Bo Persson, Bo Vahlne och Evabritta 
Wallberg, samtliga för en period på två år.  
 
Som revisorer omvaldes Göran Andolf och nyvaldes Per Iko och som revisorssuppleant 
nyvaldes Karin Borgkvist Ljung, alla på ett år.  
 
Som valberedning valdes Bo Hammarlund, Rune Hedman och Tomas Lidman. Bo 
Hammarlund utsågs att vara sammankallande.  
 
Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2015 skall vara oförändrad 250 kr. 
 
Åsa Karlsson presenterade Riksarkivets årsbok 2015 Brott och straff i arkiven och andra 
kommande publikationer.  
 
Efter årsmötet höll docent Sara Risberg ett föredrag under rubriken Peder Månsson och 
striden kring Birgittahuset i Rom i början av 1800-talet. Mötet avslutades sedan 
traditionsenligt med en vårsupé. 
 



Höstmötet ägde rum på Riksarkivet den 23 november 2015. Efter en kortare information om 
Pro Memorias verksamhet och övriga aktuella händelser vid Riksarkivet berättade  
tf krigsarkivarien Bo Berg om vad man kan hitta i Krigsarkivets stora samlingar av 
handlingar, kartor, foton och mycket annat. 
 
Styrelsen har hållit två protokollförda möten under året. Till frågor som diskuterats hör 
årsboken, program för årsmöte och höstmöte, medlemssituationen, presentationsmaterial och 
annan marknadsföring samt övriga föreningsfrågor. 
 
För artonde året i rad arrangerades den 9 november Arkivens dag med visningar och föredrag 
inom arkiven runt om i landet. Årets övergripande tema var Gränslöst. Dagen lockade många 
besökare till Riksarkivets olika avdelningar 
 
Verksamheten vid Riksarkivet i Stockholm har påverkats av den stora ombyggnaden av 
lokalerna i Marieberg. Riksarkivets öppna föreläsningar har därför ägt rum på Historiska 
museet. 
 
Vid De Svenska Historiedagarna i Tallinn den 2-4 oktober var föreningen representerad av Bo 
Hammarlund och Åsa Karlsson. 
 
Pro Memorias tillgångar uppgick den 31 december 2015 till 190 347 kronor på plusgirokontot 
och 3 084 kr i handkassan.  
 
Antalet medlemmar vid årets slut var 384 (393). 
 
 
 
Stockholm den 15 mars 2016 
 
 
 
 
 
Solbritt Benneth 
Ordförande 
 
 
 
                                                                            Johan Haage 
                                                                            Sekreterare  


