
LEVERANSREVERSAL

Vi överlämnar till Sverigefinländarnas Arkiv som donation handlingar enligt bifogad 
förteckning. Rätten till materialet övergår därmed till Arkivet och kommer att ingå i Arkivets 
samlingar där det kommer vara tillgängligt för allmänhet och forskning.
Sverigefinländarnas Arkiv förbehåller sig även rätten till erforderlig gallring. 

Föreningen bör vara överens om vad som skall lämnas in och material som kräver sekretess 
bör inte inlämnas till Arkivet. Arkivet tar heller inte emot verifikationer och kvitton.
Genom att skriva under detta avtal intygar jag att jag har rätt att donera materialet till Arkivet.

___________________________________________________
Ort och datum

___________________________________________________
Donerande organisation eller privatperson

___________________________________________________
Namnteckning

___________________________________________________
Namnförtydligande

___________________________________________________
Telefonnummer (till kontaktperson)

___________________________________________________
Kontaktpersonens e-postadress eller postadress



Ifylles av Sverigefinländarnas Arkiv

Mottagandet erkännes 

__________________________________________
Ort och datum

__________________________________________
Namnteckning

__________________________________________
Namnförtydligande

__________________________________________
Leveransnummer

ARKIVBILDARE: ______________________________________________________

Volymbeteckning Tid Innehåll



MALL FÖR IFYLLNAD AV LEVERANSREVERSAL

Vi överlämnar till Sverigefinländarnas Arkiv som donation handlingar enligt bifogad 
förteckning. Rätten till materialet övergår därmed till Arkivet och kommer att ingå i Arkivets 
samlingar där det kommer vara tillgängligt för allmänhet och forskning.
Sverigefinländarnas Arkiv förbehåller sig även rätten till erforderlig gallring. 

Föreningen bör vara överens om vad som skall lämnas in och material som kräver sekretess 
bör inte inlämnas till Arkivet. Arkivet tar heller inte emot verifikationer och kvitton.
Genom att skriva under detta avtal intygar jag att jag har rätt att donera materialet till Arkivet.

Testköping 20200106
___________________________________________________
Ort och datum

Testföreningen
___________________________________________________
Donerande organisation eller privatperson

Test Testsson
___________________________________________________
Namnteckning

Test Testsson
___________________________________________________
Namnförtydligande

+46 070-000000
___________________________________________________
Telefonnummer (till kontaktperson)

test@testmail.se
___________________________________________________
Kontaktpersonens e-postadress eller postadress



Ifylles av Sverigefinländarnas Arkiv

Mottagandet erkännes 

__________________________________________
Ort och datum

__________________________________________
Namnteckning

__________________________________________
Namnförtydligande

__________________________________________
Leveransnummer

Testföreningen
ARKIVBILDARE: ______________________________________________________

Volymbeteckning Tid Innehåll

1 röd pärm

2 blåa pärmar

1 pärm

2st gästböcker

6st kassaböcker

1980-2020

1980-2020

1980-2020

1980-2020

2980-2020

Styrelseprotoll

Mötesprotokoll samt 
medlemsregister.

Föreningens medlemstidning

Gästböcker

Kassaböcker OBS! Första 10 åren 
saknas


