Handlingsplan for Skeivt arkiv 2019
Arkiv og samlinger – innsamling og bevaring









Ferdigstille og publisere oversikt over arkiv relevante for skeiv historie ved andre depotinstitusjoner
Ferdigstille oversikt over relevante arkiver som ikke er bevarte
Være tilstede på seniorarrangement og 3 nye pride-festivaler rundt om i landet.
Delta på Arkivmøtet, Museumsmøtet, Outing the Past, og Queer ALMS.
Opprettholde kontakten med de arkivfaglige miljøene gjennom møter i Arkivforbundet og Nettverk for
privatarkiv i Hordaland.
Lage rutiner for mottak og bevaring av gjenstander i samlinga.
Ordne og katalogisere følgende arkiv: Rolf Løvaas, John Gunnar Arntzen
Publisere oversikt over alt innkommet arkivmateriale på skeivtarkiv.no

Livshistorier
 Arbeide aktivt for innsamling av livshistorier i nye miljø, spesifikt Sørlandet, Innlandet, Møre & Romsdal,
Finnmark. evt. i samarbeid med organisasjoner som Pensjonistforbundet
 Gjennomføre midtveisevaluering av livsminneprosjektet
 Lage en plan for videre ivaretaking av livsminneinnsamling ved Skeivt arkiv etter at prosjekt er avslutta,
eventuell videreutvikling av prosjektet etter 2019
Tilgjengeliggjøring og formidling












Gjennomføre satelittarrangement av Outing the Past i samarbeid med Bergen offentlige bibliotek 16. mars
2019
Samarbeide med FRI om kommunikasjon av historie-tema for Pride 2019
Gjennomføre to pilotprosjekter på undervisningsopplegg i samarbeid med egnede aktører innen skole og
kulturformidling
Lage en plan for videreutvikling av Skeivopedia, inkludert oversikt over sentrale tema som må beskrives,
eventuelt søke om penger til ei slik videreutvikling
Delta med et eller flere arrangement i samarbeid med FRI under Oslo Pride med tema historie
Publisere artikler fra Løvetann av utvalgte forfattere
Ha minst et arrangement rettet mot akademiske/ studentmiljøer. Delta på faglig-pedagogisk dag og åpen
dag ved UiB
Delta på undervisningsopplegg for studenter ved UiB
Delta på møte med ansatte på relevante fag (f.eks. torsdagslunsj på AHKR, UiB)
Avslutte utstillingen Skeivt uteliv
Opprette samarbeid med Mangfoldsnettverket med tanke på synliggjøring av skeiv historie i museene.

Utvikle og konsolidere





Starte arbeidet fram mot jubileumsåret 2022
Etablere skeiv historiemåned i Norge
Opprettholde kontakten med UiB-ledelsen med tanke på sikring av Skeivt arkiv økonomisk og med tanke på
hvordan en kan sikre forsking på feltet.
Gjennomføre internseminar/studietur for Skeivt arkivs ansatte, med teambuilding og faglig utvikling

