Arkiv Sörmland
Under hösten 2013 har arkivet för de första 25 årens verksamhet av vår förening inlämnats till Arkiv Sörmland.
Arkivet utgör 7 st pärmar med kallelser, protokoll, material tillhörande remisser, budgetförslag, brev, tidningsutklipp
mm. Även d iverse protokoll från SEF finns med. Vidare samtliga nummer av Graphosoma från de första 25
åren, varav de första 20 årens utgåvor är (enkelt) inbundna. Slutligen två utredningar/inventeringar gällande
naturvårdsområdet Skiren-Kvicken i Eskilstuna kommun. I dessa utredningar/inventeringar hade vår förening för
övrigt stor del.
Arkiv Sörmland tillkom våren 2013 genom en sammanslagning av Föreningsarkivet i Sörmland och Företagens
arkiv i Sörmland. Organisationens syfte är att vårda, bevara och tillgängliggöra handlingar från den s.k. enskilda
sektorn i länet, dvs handlingar från ideella föreningar, företag, gårdar och fastigheter, byar, privatpersoner mm.
Således att säkerställa att de handlingar och dokumentation som inte omfattas av myndighetsbestämmelser (som
tex inom rättsväsendet, utbildningsväsendet, skatteverket och motsvarande) räddas åt eftervärden och forskning.
Föreningens huvudkontor för Sörmlands Län ligger i Eskilstuna, men vår förenings material är placerat i Strängnäs.
Inlämning av material sker genom Eskilstunakontoret, men besök på de lokala arkiveringsortema sker genom att
kontakt tas med dessa, varvid arkivet öppnar efter överenskommelse. Medlemsskapet i Arkiv Sörmland innebär
bl.a. att föreningen årligen får lämna in nytt material som kan vara värt att bevara. Dock endast i pappersform,
även om föreningen har en aktiv hemsida där föreningar presenteras. Sörmlandsentomologernas arkivmaterial får
dock ej hemlånas, endast studeras och kopieras på plats. Just nu finns f.ö. ett litet bildspel på Arkiv Sörmlands
hemsida med bilder hämtade från Graphosoma. Snart kommer även artikeln om föreningens första 25 årens
verksamhet att läggas in på denna hemsida. Adressen www.arkivsormland.se är Postadress: Kriebsensgatan 4,
632 20 Eskilstuna, Tel.: 016-316 0404. Föreningens material är deponerat hos Arkiv Sörmland, Föreningsarkivet
i Sörmland, Strängnäs Kommun, Nygatan 10, 645 80 Strängnäs, Tel.: 0152- 291 99.
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