Vill du veta mer?

Västerbottens
företagshistoria

På hemsidan kan du läsa mer om oss, olika projekt vi
arbetat med genom åren och det pedagogiska
materialet.

samlad på ett ställe

Projekt:
Kvinnor i Västerbottnisk företagshistoria
Med Genus i Norrländsk företagshistoria
Olofsfors bruk
Pedagogisk verksamhet:

Arkivpedagogiskt utbildningsmaterial med fokus på
arkiv, genus och normkritik.

Kartor från Olofsfors bruk

Lektionsunderlag som fokuserar på Kvinnors företagande och entreprenörskap i Västerbotten.
Vy över Scharinsområdet

Hemsida
Företagsarkivet i Westerbotten
Strandgatan 4, Nordanå
931 32 Skellefteå
0910-778032
info@foretagsarkivet.se

www.foretagsarkivet.se
Facebook
@foretagsarkivet
Instagram
@foretagsarkivet.se

Olofsfors bruk

Från Erik Degermans bussfotosamling

Företag föds ofta som idéer
Som uppfinning eller tanken att någonting kan göras bättre. För många
går det bra, andra går under. Oavsett företagens utveckling så har den
uppstått genom en eller ett par människors initiativ som sedan förts vidare.
Företagsarkivet i Westerbotten är en ideell förening som bildades 1987.
Vi har idag medlemsföretag i hela Västerbotten. Vår huvuduppgift är att
förvara, bevara och uppordna arkivmaterial från hela länet. I arkivet finner du spåren av människorna som lett företagen och kan studera deras
drivkrafter och resultat av detta. Här finner du originaldokument och
handlingar som t ex protokoll, korrespondens och ekonomiskt material
men även stora samlingar fotografier, produkt– och reklammaterial.

Några skäl att bevara arkivet
Lagstiftningen ställer vissa krav på bevarande och gallring av ett företags arkivhandlingar.
Du hittar lättare och snabbare den information du behöver.
Den historiska aspekten. Arkivet speglar företagandets betydelse i
den svenska samhällsutvecklingen. I arkivet finns material både till
den egna jubileumsskriften och till vetenskapligt bedriven forskning.

Idé utvecklad till
Världsprodukt
Den första säkerhetshytten tillverkad
av Nyströms karosseriverkstad 1948.

Vårt arkivmaterial speglar länets företagshistoria
Källmaterialet som finns hos oss kan användas av studiecirklar, jubilarer,
författare och för forskning i t ex företagsekonomisk utveckling, löneutveckling, ekonomisk historia, skogsindustrins utveckling. Listan kan göras
lång.

Handlingar som bör bevaras
bolags– och styrelseprotokoll med bilagor

övriga beslutsprotokoll

rapporter från dotterbolag

rapporter

siftelsehandlingar och bolagsordning

revisions– och årsberättelser

avtal och kontrakt

patenthandlingar

eget tryck, reklambroschyrer

fastighetshandlingar

personaltidningar, prislistor

diarier och diarieförda handlingar

personalhandlingar

projekthandlingar

aktiebok

årsböcker

personal– fastighets– och kundregister

budget och bokslutshandlingar

orderliggare/register

kartor, ritningar, foton, video

viktig statistik

pressklipp

viktigare korrespondens

