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VERKSAMHETEN UNDER 2013 
 
Pro Memoria, Riksarkivets vänförening, har i och med år 2013 avslutat sitt artonde ordinarie 
verksamhetsår. Styrelsen bestod vid årets utgång av följande personer: 
 
Ordförande  museichef Solbritt Benneth 
Vice ordförande professor Karl Molin 
Sekreterare  civilekonom Johan Haage 
skattmästare  avdelningschef Jan Dahlström 
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 23 maj 2013 på Riksarkivet kostaterades att Solbritt Benneth, Jan Dahlström 
och Johan Haage vid förra årsstämman valdes för en period av två år.  I övrigt omvaldes Bo 
Hammarlund, Karl Molin, Bo Vahlne och Evabritta Wallberg, samtliga för en period på två 
år. Som ersättare för Margareta Englund, som undanbett sig omval, nyvaldes Bo Persson, 
stadsarkivarie i Linköping. 
 
Som revisorer omvaldes Göran Andolf och Thorsten Sandberg och som revisorssuppleant   
Per Iko, alla på ett år.  
 
Birgit von Conrad tilldelades Pro Memorias medalj för sina mångåriga och mycket 
förtjänstfulla insatser som föreningens sekreterare.  
 
Årsmötet beslutade att årsavgiften för 2013 skall vara oförändrat 250 kr. 
 
Åsa Karlsson presenterade Riksarkivets årsbok 2013 Mat och dryck – Smakprov ur arkiven 
och andra kommande publikationer.  
 
Efter årsmötet höll författaren och journalisten Henrik Berggren ett föredrag under rubriken 
Historia utan facit. Sverige under andra världskriget. Mötet avslutades sedan med en vårsupé. 
 



Höstmötet ägde rum på Riksarkivet den 13 november 2013.  
 
Med stor tacksamhet uppmärksammades att en medlem i Pro Memoria har donerat 2 Mkr till 
Riksarkivet att användas till insatser för enskilda arkiv. Vidare noterades att Riksarkivets 
årsbok 2013 har belönats med Måltidsakademiens pris Årets Svenska Måltidslitteratur 2013.  
 
Efter en kortare information om Pro Memorias verksamhet och övriga aktuella händelser vid 
Riksarkivet höll föreningen sekreterare Johan Haage ett föredrag om Slussområdets historia 
under rubriken Från Söderport till klöverblad. 
 
Styrelsen har hållit två protokollförda möten under året. Till frågor som diskuterats hör 
årsboken, program för årsmöte och höstmöte, medlemssituationen och övriga föreningsfrågor. 
 
För sextonde året i rad arrangerades den 9 november Arkivens dag med visningar och 
föredrag inom arkiven runt om i landet. Årets övergripande tema var Flora och fauna 
 
Under året har flera föreläsningar och bokpresentationer ägt rum på Riksarkivet och 
Krigsarkivet, vilka presenterats på Riksarkivets hemsida. 
 
Vid De Svenska Historiedagarna i Malmö den 4-6 oktober var föreningen representerad 
genom sin ordförande Solbritt Benneth. Bo Hammarlund och Jan Dahlström deltog också. 
 
Pro Memorias tillgångar uppgick vid utgången av 2013 till 104 573,84 kronor på 
plusgirokontot och 1 696 kr i handkassan. 
 
Antalet medlemmar vid årets slut var 440 (457). 
 
 
 
Stockholm den 25 februari 2014 
 
 
 
 
Solbritt Benneth 
Ordförande 
 
 
 
                                                                            Johan Haage 
                                                                            Sekreterare  


