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Genomförda möten
Årsmöte hölls 22 mars, Upplandsmuseet.
Konstituerande styrelsemöte hölls 22 mars, Upplandsmuseet.
Övriga styrelsemöten hölls 3 maj, 20 september och 1 november, Fyriskällan

Medlemmar
Antal betalande medlemmar:

16-12-31

17-12-31

44

35

Institutioner

8

5

Föreningar

7

7

Enskilda

Summa
59
47
Antalet betalande medlemmar har sjunkit under verksamhetsåret. Det har varit en sjunkande trend
också på något längre sikt. År 2013 fanns 78 medlemmar.

Ekonomi
Under verksamhetsåret har Länsforskningsrådet haft intäkter på sammanlagt 18 715 kronor och
utgifter på 18 091 kronor. Länsforskningsrådet hade vid utgången av 2017 fonder till ett värde av
137 498,96 kronor, med en värdeförändring på 7 347,55 kronor.

Aktiviteter
Onsdagen den 8 februari arrangerades en informationsträff på Ekonomisk-historiska institutionen
vid Uppsala universitet. Göran Ulväng, Mats Morell, Karin Ågren och Marja Eriksson höll föredrag
om aktuell forskning och om ekonomisk historia. 27 deltagare.
Torsdagen den 6 april arrangerades en utflykt och visning av Upplandsmuseets magasin i
Morgongåva. deltagare
Onsdagen den 6 september arrangerades en informationsträff på Historiska institutionen vid
Uppsala universitet. Jan Lindegren, Gudrun Andersson, Karin Jansson och Alexander Engström höll
föredrag om aktuell forskning och om utvecklingen inom ämnet historia. 24 deltagare.
Länsforskningsrådet visade upp sig på Arkivens dag 12 november med ett informationsblad.
Fredagen 24 november arrangerade länsforskningsrådet och fornminnesföreningen seminariet
Uppland i forskningen på Upplandsmuseet. Monika och Tomas Svenske, Barbro Bursell, Roland
Johansson, Irene Matsson, Per Thunström och Andreas Hedberg höll föredrag om aktuell forskning.
55 deltagare.

Projekt
Under året har hemsidan förnyats och en facebooksida har skapats.
Informationsfoldern om länets arkiv har haft en långsam utvecklingstakt. Under hösten fick
länsforskningsrådets styrelse också uppgift om att den uppländska planeringsgruppen för Arkivens
planerade ett liknande informationsblad inför Arkivens dag. Länsforskningsrådet har erbjudit en
permanent plats på hemsidan för en sådan folder.
Länsforskningsrådets styrelse valde att ändra strategi i att föreslå forskningsområden. Istället för att
föreslå uppsatsämnen planerar nu Länsforskningsrådet att samla tips på källmaterial på hemsidan
som hjälp till forskare och uppsatsskrivande.
En kommitté inom styrelsen har påbörjat en översyn av Länsforskningsrådets stadgar.

Slutord
Styrelsen kan se tillbaka på ett år med sjunkande medlemsantal men också ett stort och växande
intresse av att delta på Länsforskningsrådets arrangemang. Det är inga problem med
medlemsaktiviteten! Styrelsen vill tacka medlemmar, institutioner och föreningar, såväl som
enskilda för det gångna året.

