
Inrapportering inför Arkivens dag till hemsidan och pressmeddelanden  

 

Inrapportering till hemsidan har ökat, vilket är fantastiskt roligt. För att alla program ska 
komma ut så snabbt som möjligt behöver rapporteringen göras enligt vissa kriterier. 
 
 

När ska inrapportering ske? 
 

Hemsidan, www.arkivensdag.nu, behöver fyllas på så snart som möjligt, gärna redan i 
september så att allmänhet och media kan få information om vad som händer. I de 
pressmeddelanden som går ut under hösten pekar vi på hemsidan som ett sätt att få mer 
information. Programmet kan vi fylla på efter hand men rapportera tidigt om ni ska ha öppet 
och när. Det är välkommet att vi får bra fotografier/reproduktioner av spännande handlingar 
som kan publiceras på hemsidan men som också kan användas vid marknadsföring. Uppge 
fotograf/copyright-rättigheter samt bildtext och källa. Vi vill gärna ha bilder tidigt under 
hösten i möjligaste mån. 
 
Observera att sista datum för att rapportera program är onsdagen den 29 oktober kl 16.00. 
Sista datum för ändringar är torsdagen den 6 november kl 16.00.  
 
 

Hur ska inrapportering ske? 
 

Inrapportering sker antingen via den regionala kontaktpersonen eller direkt till 
arkivensdag@riksarkivet.se. Den regionala kontaktpersonen meddelar hur inrapportering ska 
ske.  
 
 

Vilken information ska ingå? 
 

Rapportering och presentation av arrangemangen ser olika ut beroende på vilka resurser som 
finns i länet. Olika lösningar kan innefatta att arrangemanget presenteras med program, att en 
länk till en lokal hemsida finns eller en länk till en gemensam hemsida.  Vissa län har portaler 
som kan innehålla detaljerade program. En viss miniminivå behöver dock finnas på Arkivens 
dags hemsidas programsida eftersom hemsidan används vid mediakontakter.  
 

• Namn på arrangörer och adressuppgift till arrangemanget (OBS tydlig besöksadress) 
• Öppettider 
• Kontaktperson för allmänhet och media inklusive kontaktuppgift 

 

Sammanställ ovan nämnda information i en e-post om ni bifogar program som pdf eller 
liknande. Viktigt är också att ni i e-postens rubrik anger att det är ett program samt vilket län 
och vilken ort det gäller, exempel "Program Arkivens dag XX län, YY kommun". Ju tydligare 
information vi får in desto snabbare hamnar den på hemsidan. 
 
 

Hur ändrar man i programmet? 
 

Vill ni ändra en programpunkt skickar ni ett mail där ändringen framgår tydligt, alltså vad 
som ska ändras och vilket arrangemang. Vi har inte möjlighet att läsa igenom ett längre 
program för att försöka hitta ändringar. Sista datum för ändringar är torsdagen den 6 
november kl 16.00. 


