2018-01-01

AVGIFTSLISTA för 2018
MEDLEMS/ÅRSAVGIFT
Distriktsorganisatoner/jämförbara samt riksorganisatoner
Lokala föreningar
Medlemskap ger

1 200 kr/år
400 kr/år

1 (en) avgifsfri hyllmeter
2 (två) tmmars kostnadsfri rådgivning om arkiv/dokumenthantering
Prioritering av ordnings- och detaljförteckningsarbete gentemot icke
medlemmar
Möjlighet at påverka Föreningsarkivets verksamhet och inriktning vid
års- och medlemsmöten
Lägre tmtaxa då arkivpersonalen utör konkreta arbetsinsatser, d v s
utöver den kostnadsfria rådgivningen

FÖRVARING
Serviceavgif

Leveransavgif
Återtagande av arkiv

Engångsavgif
”Ägarlösa arkiv”

150 kronor per påbörjad hyllmeter och år.
500 kronor per påbörjad hyllmeter och år för verifkatoner och motsvarande bokföringsunderlag inom ramen för bokföringslagens krav på
bevarande. Inkluderar gallringsbevakning och bortorsling.
250 kronor per leveranstllfälle. Debiteras alla aktva föreningar för
administraton, grovgenomgång/inventering, uppställning och
registrering som sker vid leveranstllfället.
250 kronor debiteras föreningar som återtar sina arkiv innan de ordnats
och detaljförtecknats enligt gängse arkivprinciper.
800 kronor debiteras föreningar som återtar arkiv som ordnats och
detaljförtecknats. Avgifen kompenserar arkivet för ordnings- och förteckningsinsats, för godkända förvaringsmedel och för avlägsnandet av
uppgifer om det föreningsarkiv det gäller i register och databaser (internt och externt).
1 000 kronor per objekt för slutörvaring av fanor och standar.
Föreningsarkiv som saknar betalande huvudman tar Föreningsarkivet
emot i mån av utrymme. Detsamma gäller fanor och standar.

ÖVRIG SERVICE
Framtagning
Återsökning (av preciserade uppgifer)
Förberedelse av leverans

Ingår i serviceavgifen.
Upp tll 2 (två) tmmar kostnadsfrit. Därefer debiteras gällande tmtaxa
som f n är 375 kronor per tmme för medlemsorganisatoner.
En halvdag utan kostnad. Reseersätning debiteras.

PRISSÄTTNING FÖR ARBETSINSATSER AV ARKIVPERSONAL
Det kan röra sig om arkivering, dokumenthantering, gallring, utbildning/kurser, medverkan i
föreningars historieprojekt etc.
Medlemsorganisatoner
375 kronor per tmme
Organisatoner, ej medlem 475 kronor per tmme
Externa kunder
Avtal träfas i varje enskilt fall.
Föreningsarkivet i Värmland
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-postadress

PlusGiro

Organisatonsnr

Box 162
651 05 KARLSTAD

Arkivcentrum
Hööksgatan 2

054-701 11 77

fa@arkivcentrumvarmland.se

375675-6

873200-0362

Telefax

Bankgiro

054-15 76 20

614-0271

