
Vedtægter for Skærum Sogns Lokalhistoriske Arkiv 

Navn, hjemsted og arbejdsområde 

§ 1 

Skærum Lokalhistoriske Arkiv er drevet af Skærum Sogneforening, og 
er derfor underlagt Sogneforeningens love og bestemmelser. Arkivet 
drives med Sogneforeningens midler. Udvalget består af 5 personer. 

Formål 

§ 2 

Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalia, 
billeder, billed og lydbånd, trykt materiale og andre data uanset 
medium af ikke  - statslig proveniens med tilknytning til Skærums 
borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, 
og 

-at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden 
efter gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt 
virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for 
Skærums historie. 

§ 3 

Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets 
forbliven som sådan garanteres. 

§ 4 

Skærum Lokalhistoriske Arkiv er medlem af LANA (Lokalhistoriske 
Arkiver i Nordjyllands Amt) og SLA. (Sammenslutningen af 
Lokalhistoriske Arkiver) 

Skærum Lokalhistoriske Arkiv deltager i lokale, amtslige og 
landsdækkende fællesregistreringer, der er arrangeret enten af SLA 
eller LANA. 

I øvrigt samarbejder Skærum Lokalhistoriske Arkiv med andre arkiver 
og beslægtede institutioner og kan afstemme sin arbejdsplan 
herefter. 

Styrelse 

§ 5 

Sogneforeningen ansætter/afskediger en arkivleder, der er ansvarlig 
for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold 
til SLA´s standardinstruks for arkivledere. 

Arbejdsplan 

§ 6 

Udvalget påser og har ansvaret for, at arkivets samlinger opbevares 
betryggende og er forsvarligt registreret og, at de er offentlig 
tilgængelige med fast åbningstid, dog således, at SLA´s 
tilgængelighedsregler respekteres. 

§ 7 

Udvalget og Sogneforeningen er ansvarlig for udarbejdelse af en 
arbejdsplan og et budget og overholdelsen heraf. 

Opløsning 

§ 8 

Skulle Skærum Lokalhistoriske Arkiv af en eller anden grund ophøre, 
skal samlingen anbringes efter nærmere aftale med 
kommunalbestyrelsen og LANA, så dens forbliven i offentlig eje, og 
dens offentlige tilgængelighed er garanteret. 

Ikrafttræden 

§ 9 

Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. 
Medlemskab af SLA kan først ske, når disse vedtægter er godkendt af 
LANA og SLA, idet en sådan godkendelse er en forudsætning for 
medlemskabet af disse sammenslutninger. 

Vedtægtsændringer 

§ 10 

Disse vedtægter kan ændres på forslag af styrelsen. 

Vedtægtsændringer skal godtages af LANA og SLA. 

Således vedtaget på Skærum Sogns Sogneforenings generalforsamling 
den 16-02-93 

 Omskrevet den 23-01-19. 




