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Protokoll från styrelsesammanträde
Tid

Måndagen den 19 november 1984, kl

Plats

TCOs sammanträdesrum 3, nb, Linnégatan 14

Närvarande

Inge Granqvist, SIF, ordförande
Olle Söderman, ST, vice ordförande
Birgitta Bergqvist, SIF
Rolf Brandt, TCO
Josef Edström, Riksarkivet
Gunnar Eklund, SKTF
Lennart Johansson, Tekniska Museet
Inger Kullman, TBV, vid protokollet
Lennart Larsson, TBV
Esbjörn Melin, TCO
Marianne Pettersson, STF
Thord Wallén, TCO, sekreterare

§1

Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnar

§2

16.00

sammanträdet.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkäns med omkastning av §2 och §3.
Godkännande av protokoll

§3

Föregående protokoll godkäns efter ändring av ordet
Riksarkivarjeämbetet till Riksarkivet i §4.

§4
§4

Rapporter
.
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Uvaktniniutbi1dninsdearternentet
Lennart Larsson rapporterar från uppvaktningen 1984-11-0
hos kulturminjster Bengt Göransson, angående Hemställan
om statligt driftsbidrag till Tjänstemannarörelsens
arkiv och museum. Deltagare i uppvaktningen var Inge
Granqvist, Lennart Larsson, Björn Rosengren och Olle
Söderman. Skrivelsen föredrogs och argumenterades för
bidrag. Kulturministern var mycket positiv til TAM men
meddelade att pengarna i årets budget var slut. Men
uppmanade att söka till nästa budgetbehandling 1985-07-0
Han ansåg dessutom det angeläget att arkivet och museet
inte enbart vände sig till organisationer knutna till
TCO utan att det skall vara öppet för andra
organisa
tioner som vill ansluta sig. Bengt Göransson efterlyste
precisering av museets mål.
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Avslutningsvis föreslog Bengt Göransson att föreningen
skall söka medel från Kulturrådet, men ställaansökan
till departementet för att där få hjälp.
§4 .2

Anslutna oranisationer
TF, SJF och KTK har anslutit sig till TAM. ORF har
tackat nej till deltagande.
Beslut tas att de förbund som inte hört av sig kon
taktas igen.

§4.3
Ansökan 1984-10-26 om registrering av föreningen har
inte besvarats. Innan detta skett kan inte postgiro
konto öppnas.

§4.4

Publicitet
Dagens Industri har haft artikel införd om TAM. Stats
vetenskapliga Institutionen vid Stockholms Universitet
och TCO-tidningen kommer med artiklar.
Lennart Larsson meddelar att TBV5 flyttning till
Cardellgatan högtidlighålls tillsammans med TAMS in
flyttning i februari 1985. Museet flyttas sista
veckan i januari 1985.

§5

Arkivets utformning på Bergendal
Thord Wallén föredrar de anmärkningar och krav som
framförts om arbetsmiljön på Bergendal.
Rune Malmborg har sammanställt kostnader för om- och
tillbyggnad, vvs och el till ca 637.000:-, oförutsedda
kostnader till 64.000:—, totalt ca 700.000:-.
Tillkommer kostnad för 4.200 hyllmeter kompaktarkiv
420.000:-. Idag finns 1.200 hyllmeter. TBV säljer
900 hyllmeter till reducerat pris. Beslut tas att
köpa hyllor efter hand.
Undersök om byggmoms är inräknad eller tillkommer på
priset.
Mest angeläget nu är att befintliga lokaler rustas
upp.
Medel för ombyggnad söks från Lotterimedelsfonden.
Kontakt tas med styrelsen för Bergendal för att under
söka om de är intresserade av att bekosta om- och till
byggnaden. TAM hyr sedan lokalerna av Bergendal.
Beslut tas att sända ansökan till Lotterimedeisfonden
när kalkylen är klar. Underhandskontakt tas med sty
relsen och kopior sänds till deltagarna.
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§6

Stockholmsavdelningarnas arkivering på Bergendal
Tolv förbund har nu material från sina Stockholmsavdel
ningar på Bergendal. Beslut tas att Thord Wallén hand
lägger erbjudande till förbunden att arkivera på plats.
Om TAM arkiverar dokument från medlemsorganisationerna
i kommunen, kan föreningen söka bidrag från kommun och
landsting för det.
Mycket är ej uppacket ännu.

§7

överflyttning av och överlåtelseform för museet
Förslag på överlåtelseform blev ej färdigt till detta
sammanträde. Allt inklusive lampor och montrar kommer
att överlämnas.
En hel del föremål är deponerade till museet och gäller
ej för all framtid. Ägarna kan kräva tillbaka föremålen.
SIF bildar en arbetsgrupp och upprätthåller kontakterna
med deponenterna och med TAM.

§8

Eventuell ansökan till Statens Kulturråd
Skrivelse från Statens Kulturråd om statsbidrag till
lokala arbetslivsmuseer diskuteras. Ansökningstiden ut
går 1984-12-15. Beslut tas att sända ansökan. Kontakt
tas med handläggarna för råd om utformning av ansökan.
Beslut tas att Lennart Larsson kontaktar Utbildningsdepartementet och Thord Wallén kontaktar Bengt Nyström,
Tekniska Museet.

§9

Personalfrågor
Thord Wallén har anställts som arkiv— och museichef,
Rolf Brandt som föreståndare för arkivet på Bergendal
och Göta Palmqvist som arkivassistent. Allmänna anställ
ningsvillkor HTF-TCO gäller. Om anställningen i TAM
upphör, har de anställda rätt att gå tillbaka till TCO.
Beslut tas att TAM tecknar hängavtal.

§10

Serviceavtal med TBV
Lennart Larsson redogör för TBVs serviceavtal samt att
ställa Inger Kullman till TAMs förfogande viss tid,
samt att Britt-Louis Johansson åtar sig att handha den
ekonomiska sidan av verksamheten.
Arkivet kommer att hålla öppet mellan 9-17 och någon
lösning av bemanningen måste ske. Ansökan om lönebi—
dragsan ställd.
Tekniska Museet ställer resurser till förfogande för
visningar. Sammanträde torsdag berör denna fråga.
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§11

F0U-nytt och forskar-fack-seminarier
Mycket stort inresse för TCOs seminarier. TAM bör ut
nyttja verksamheten och även samarbeta om F0U—nytt.
DELFI ställer upp med informationsskärmar i lokalerna.
Det finns stora möjligheter att bygga ut detta. Pro
gram för forskarseminarier som hålls i TAMs lokaler.
Beslut tas att inbjuda Ingrid Wahlund, TCO, till nästa
sammanträde för presentation av seminarierna.

§12

TCOs adresskalender
Beslutas att utkast på styrelse och suppleanter samt
TAMS adress lämnas till TCOs adresskalender. Thord
Wallén ombesörjer detta.

§ 13

Informationsbroschyr
Beslut tas att en liten folder om TAM produceras. För
slag presenteras på nästa sammanträde.
Förslag framförs att flera foldrar utarbetas till olika
målgrupper.
Logotyp för TAM tas fram ör att användas på brevpapper
etc. Logotypen bör skyddas, registrering sker hos Patent
och registreringsverket.

§14

övriga frågor
Inga övriga frågor. Nästa sammanträde bestäms till den
10 december 1984, kl 16.00. Lokal: TCOs sammanträdes
rum 3, nb, Linnégatan 14.
Ordförande avslutar sammanträdet.
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Thord Wallén

