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Motion till Södra skåningarnas kamratförenings (SSKF) årsmöte 2022 
angående digitalisering av historiskt material. 
 

Bakgrund 
SSKF, tillsammans med andra aktörer, disponerar ett omfattande historiskt material. En del av detta 
utgörs av personalia för den personal som tjänstgjort vid regementet. Oavsett om en granskning sker 
av enskilda individer, viss personalkategori eller personalen i ett gemensamt kluster finns det 
värdefull information om såväl individer som regementet. Då som nu torde personalen ha utgjort 
den viktigaste resursen!  

SSKF har, särskilt efter avyttrandet av Soldattorpet i Ystad, god ekonomi med en stark balansräkning. 
Det kan dessutom ses som en erkänsla till tidigare generationer som tjänstgjort vid regementet. Och 
kanske t.o.m. bott i Soldattorpet. 

Idag finns informationen i analog form på papper och med en ganska spridd förvaring fysiskt 
Tillgängligheten är låg för SSKF medlemmar och ännu sämre för utomstående. Om informationen 
skulle samlas digitalt blir den mer tillgängligoch av mycket större värde för alla.  

På så sätt kan intresserade enkelt få tillgång till information om sina släktingar vilket underlättar för 
forskning, inte minst släktforskning! Intresset för släktforskning är ständigt ökande liksom forskning 
kring olika yrkesgrupper och deras villkor. 

Förslag 
Årsmötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att ”digitalisera” informationen om regementets 
personal, oavsett personalkategori (d.v.s. även civilanställda). Syftet är dels att sammanställa och 
bevara materialet för framtiden, dels att göra materialet tillgängligt för alla via Internet. 

Styrelsen ges handlingsfrihet att utforma arbetet på ett lämpligt sätt. 

Handlingsregler 

• I sista numret av SSKF tidning 2022 redovisas en plan för arbetet. 
• Redovisning av hur arbetet utvecklas redovisas kontinuerligt i tidningen. Kort information i 

varje nummer. 
• För projektet får maximalt 200 000 sek av egna medel användas.Kan extern finansiering 

ordnas må taket sprängas. 

 

CHRISTER LINDOW 

Ständig medlem och i rakt nedstigande led ättling till den förste kassaförvaltaren. 

 

 

 



Christer Lindow 2022-07-26      Bilaga 3  till styrelseprotokoll 2022-08-09 
 
                                                                    Motion 1 till årsmötet 2022-09-06                                                                                                                                               
  En sida 
 

 


	Motion till Södra skåningarnas kamratförenings (SSKF) årsmöte 2022 angående digitalisering av historiskt material.
	Bakgrund
	Förslag


