Partnerskabsaftale med Velux Fonden
Enestående chance
for lokalarkiverne:
Op til 1 mill. kr.
til uddeling
i 2017

Disse alvorligt udseende herrer udgjorde omkring 1905 Søndersø Sogneråd, kort

Velux Fonden besluttede i slutningen af februar 2017 at indgå en
partnerskabsaftale med SLA med
henblik på uddeling af bevillinger
til særligt aktive ældre i 2017.
En lang række lokalhistoriske arkiver
og foreninger har i de foregående år
allerede nydt godt af Velux Fondens velvilje over for ældres frivillige arbejde, og partnerskabsaftalen
skal ses i forlængelse af fondens
fundats. På Velux Fondens hjemmeside (veluxfoundations.dk) kan
man læse mere om fonden og dens
baggrund. Her hedder det blandt
andet:
”Velux Fonden opmuntrer ældre
mennesker til at gøre en aktiv indsats, når deres erhvervsmæssige
virke ophører. Det er et af fundatsens vigtigste formål, og det lå stifteren meget på sinde.
Fondens bevillinger til aktive ældre favner bredt. Individuelle ældre
og grupper af ældre (minimum 60
år og ikke erhvervsaktive), der udfører samfundsnyttige aktiviteter,
kan søge om midler fra fonden.
Herudover er vi særligt fokuserede
på ’ældre hjælper ældre’, hvor ressourcestærke ældre indbyder andre
ældre til forskellige fælles aktiviteter. Ligeledes arbejder fonden
med at etablere partnerskaber med

landsdækkende organisationer, og
her er sigtet at møde de aktive ældre
gennem organisationerne og deres
Uddelingsområder
Aftalen med SLA har været forberedt gennem nogen tid, og der
er afsat en beløbsramme på op til
1 mill. kr. til uddeling i 2017. SLA
regner med i april at udsende en
nærmere vejledning i, hvordan
man søger, hvornår der vil være
frister for ansøgninger, hvilke
beløb der kan søges, og hvilke
aktiviteter der falder ind under
aftalen.
I aftalen er det understreget, at aftalens formål er at ”fremme og
understøtte ældres aktiviteter i de
cirka 520 lokalarkiver tilsluttet
SLA” – og det er præciseret, at der
fokuseres på tre uddelingsområder:
- Arkivuddannelse
- Modernisering af arkivernes digitale muligheder (herunder
f.eks. indkøb af udstyr, registreringsprogram og uddannelse
i at anvende sådant)
- Tilpasset formidling gennem relevante kanaler
Der bliver i aftalen også lagt vægt
på, at der ikke gives penge til
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arkivernes almindelige drift eller til
aktiviteter eller udstyr, som alene
kommer enkeltpersoner til gode,
eller som har præg af isolerede
oplevelser eller events. Endelig er
det aftalt, at ansøgninger om tilskud
til bogudgivelser som hidtil sendes
direkte til Velux Fonden – sådanne
ansøgninger er med andre ord denne
aftale uvedkommende.
Nærmere om ansøgningerne
Som nævnt regner vi fra SLA’s side
med at være klar med en ansøgningsvejledning i april måned. Den
vil blive sendt til alle medlemsarkiver i et nyhedsbrev og vil også
være tilgængelig på SLA’s hjemmeside. Ansøgningerne skal indsendes
på et særligt ansøgningsskema, som
der selvfølgelig bliver adgang til
ved samme lejlighed.
Der vil være en maksimumsgrænse
for uddelingerne fra den afsatte pulje
på 70.000 kr. pr. projekt (hvortil
den side), og SLA vil i henhold til
aftalen behandle ansøgningerne og
foretage indstilling om uddelingerne
til Velux Fonden. SLA’s styrelse har
besluttet, at forretningsudvalget skal
tage sig af denne behandling – men
for at undgå inhabilitet vil tre andre
medlemmer af SLA’s styrelse behandle de ansøgninger, som måtte

4. klasse i Søndersø Skole 1938/39 med lærer Bundsgaard i baggrunden.
(Søndersø Lokalhistoriske Arkiv).

komme fra arkiver i Haderslev og
Odense kommuner (hvor forretningsudvalgets medlemmer hører
til). I sidste ende er det Velux
Fonden, der træffer beslutning om
bevillinger, og det vil også være
fonden, der udbetaler bevillingerne
til det arkiv eller det arkivsamvirke
(eller den kreds af arkiver), som
har fået en bevilling.
Opfølgning efter bevilling
De aktiviteter, der vil blive støttet i
kraft af aftalen, skulle meget gerne
være til glæde og gavn i den lokale
ramme, hvor de udfoldes, men de
skulle også gerne kunne inspirere
andre til at komme i gang med tilsvarende aktiviteter. Derfor vil SLA
have til opgave at sørge for, at bevillingsmodtagerne deler deres erfaringer og gode historier i relation
til bevillingerne med andre. Det vil
dels skulle ske på SLA’s hjemmeside, dels her i OmSLAget.

én før sommerferien og én efter. Vi
opfordrer desuden arkiverne til at
være åbne over for et samarbejde
med naboarkiver, f.eks. i forbindelse med ansøgninger om indkøb af
udstyr, som kan være til glæde for
mere end ét arkiv, og som måske
ikke vil kunne udnyttes tilstrækkeligt på et enkelt lokalarkiv. Her er
der en oplagt opgave at tage op for
arkivsamvirkerne – i nogle tilfælde
måske endda ved et samarbejde

det er noget, der kan løftes gennem en af de endnu eksisterende
amtskredse.
Lad os håbe, at arkiverne tager handsken op så overbevisende, at Velux
Fonden senere kan få lejlighed til at
overveje en aftale, som også rækker
ud over 2017!

Aftalen vil alt i alt betyde en
række nye opgaver for SLA, men
dem glæder vi os til. Vi opfordrer
arkiverne til allerede nu at lægge
velegnede emner/projekter til ansøgninger – der vil formentlig blive
to ansøgningsrunder i løbet af året,

Mælketransport gør holdt ved Søndersø Kro en gang i mellemkrigstiden.
(Søndersø Lokalhistoriske Arkiv).
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