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Anteckningar förda vid interimsstyrelsemöte 15 september 2010 på Remfabriken, Göteborg 
 
Närvarande: Einar Brodin Göteborgs Remfabrik 
 Maj-Lis Carlsson Repslagarmuseet i Älvängen 
 Bernt Larsson Repslagarmuseet i Älvängen 
 Börje Johansson Repslagarmuseet i Älvängen  
 Hans Nilsson Varvshistoriska Föreningen Göteborg 

Per Hållén Stenriket Malmön 
Calle Fjällstål Vikarvet 

 Christina Centerwall Hillefors Grynkvarn Museiförening 
 Ingvar Axelsson Tollereds Öfvre Kraftstation 
Adjungerad Lisa Jonsson Innovatum Science Center 
 Erik Wegraeus VGR utredare 
 
Förhinder Barbro Emanuelsson Bohuslins Linverkstad 
 Sören Olsson Stenhuggarmuseet Hunnebostrand 

Åke Paulsson Skara-Lundsbrunns Järnväg 
Hans Hellman Forsvik Industriminnen/Västarvet 

 
Höstkonferensen 
Maj-Lis föredrar inbjudan med program som kommer att skickas ut under nästa vecka. 
Inbjudan kommer även gå till ledamöterna i VGR:s kulturnämnd. Det är öppet att bjuda in 
andra till konferensen, såsom turismansvariga i kommuner etc.  
 
Utställningen ”Levande industriarv” 
Utställningen om arbetslivsmuseer i VGR har stått på Repslagarmuseet, besöksmålskartan 
ingår i utställningen. Delar av den kommer att sättas upp vid tillfället för VGR:s kulturnämnds 
sammanträde 23 september. Utställningen kan sättas upp på andra museer, diskuterades 
bla Rydals museum och Borås textilmuseum.  
 
Stadgar 
Det förslag till stadgar som Erik Wegraeus presenterat diskuterades och några smärre 
förändringar gjordes. Stadgarna utgår från ArbetSams stadgar. Förslaget kommer att delas 
ut på höstmötet. Namnet för föreningen diskuterades. Interimsstyrelsen beslutade att föreslå 
att namnet NAV kvarstår men inte läsas ut som Nätverket Arbetslivsmuseer i Västra 
Götaland. Detta främst pga att industrihistoriska föreningar utan museum ska känna sig 
välkomna, liksom andra föreningar och organisationer samt enskilda medlemmar. 
Namnfrågan kommer att diskuteras vidare. Diskuterades även medlemsavgift och direktiv till 
valberedning. 
 
Ånglok till Bohus Malmön 
Per Hållén ber NAV om hjälp att lösa situationen med ett ånglok till Bohus Malmön. I Hjo står 
ett lok som gått på Malmön. Hjos kommun är beredd att låna ut tåget mot ett ersättningståg, 
vilket visa sig mycket svårt att få tag i. NAV uppdrar åt Erik Wegraeus att försöka hitta ett 
ersättningståg. 
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 VGR:s kulturnämndsammanträde  
23 september håller VGR:s kulturnämnd sammanträde på Repslagarmuseet. Vid mötet 
kommer NAV:s ansökan om 3-årigt kulturstrategiskt uppdrag att behandlas. Barbro 
Emanuelsson kommer att representera och presentera NAV under mötet. 
 
Nästa möte blir måndagen den 8 november kl. 10.30 på Remfabriken, Göteborg 
 
Tack Einar för ett gott förmiddagskaffe med smörgåsar och för att ni upplåter er lokal åt NAV! 
 
Vid pennan 
Lisa Jonsson 


