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Protokoll nr 11    Datum 2011-03-29 

 

Interimsstyrelsemöte nr  10,  2011-03-29 

Plats: Repslagarmuseet i Älvängen 

Tid: Kl 10.00 

Närvarande: Maj-Lis Carlsson  Repslagarmuseet 
 Barbro Emanuelsson  Bohuslin Linverksta´n 
 Bernt Larsson  Repslagarmuseet 
 Sören Olsson  Stenhuggarmuseet Hunnebostrand 
 Christina Centerwall  Hillefors Grynkvarn Museiförening 
 Ingvar Axelsson  Tollereds Öfvre Kraftstation 
 Per Hållén  Stenriket Malmön  
 Einar Brodin  Göteborgs Remfabrik 
  
Adjungerade: Lisa Jonsson  Innovatum Science Center 
 Erik Wegraeus  Utredare, Västra Götalandsregionen 
 
Förhinder: Börje Johansson  Repslagarmuseet 
 Hans Hellman  Forsvik Industriminne 
 Hans Nilsson  Varvshistoriska Föreningen 
 Åke Paulsson  Skara-Lundsbrunns Järnväg 
 Stig Grehn  ArbetSam 
 Ulrika Kullenberg  Rydals Museum 

 
 
1. Mötet öppnas 

Ingvar Axelsson hälsade välkomna och öppnade mötet.  
  

2. Val av justerare. 
 Till justerare valdes Barbro Emanuelson. 
 
3 Dagordning.  

Med tillägg av punkten Västsvenska Industri- och handelskammarens jubileum 
godkändes dagordningen. 

   
4. Föregående protokoll  

Protokollet genomgicks och följande kommentarer gjordes: 
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a) Ekonomi: Bidraget på 300 tkr från Västra Götalandsregionen är ännu ej 
utbetalade. Beslutades att avvakta till efter NAV:s konstituerande möte i 
maj. 
 

b) Generationsväxlingsprojektet: Lisa informerade om nuläget i projektet. 
Planeras att engagera extern coaching till feriepraktikanterna via 
KulturUngdom. Den planerade insatsen med stöd till handledare till 
feriepraktikanter med stöd av kommunalförbunden har avbrutits. På flertalet 
arbetslivsmuseer har handledarskapet löst sig. Antalet museer där en insats 
är tänkbar är för få för att göra en gemensam insats från NAV och 
kommunalförbunden. Där pågår dock diskussioner om andra lösningar. 
Planeras följeforskning av Göteborgs universitet samt undersökning av 
sommarsäsongen med bla en enkätundersökning och intervjuer. 
Beslutades att NAV ställer sig bakom en sådan undersökning. 
 

c) KulturUngdom: Kontakten med Märta Gustafsson fortskrider, mycket 
positivt. Inbjudan till seminarium 27 maj Kultur & inflytande utan gränser. 
Upp till var och en om man vill delta i seminariet, NAV bekostar 
deltagandet. Lisa deltar om möjlighet finns och återrapporterar till NAV. 
 

d) Yrkesutbildning, hantverksutbildning: Lisa informerar om 
Hantverkslaboratoriet i Mariestad. Beslutades att Lisa bjuder in till möte 
längre fram. 

 
e) Vårkonferensen 2011: Lördagen den 21 maj, Folkets hus på Bohus 

Malmön.  
 

 Programmet: Barbro, Sören och Maj-Lis arbetar vidare med 
programmet och Per kring arrangemanget samt visning av 
arbetslivsmuseiverksamheten på Malmön. Huvudnumret för 
mötet är bildandet av föreningen. Även ett arbetspass med 
gruppdiskussioner. Under dagen ska multimediaprojektet och 
Västsvenska industri- och handelskammarens jubileum 
presenteras. Kvarnsamarbetet bör presenteras.  

 Rubriken för vårkonferensen beslutades: Framtidstro & 
samarbete. 

 Stadgar: Erik har redigerat utifrån de synpunkter som inkommit 
och skapat ett sammanhållet dokument. Med vissa ändringar 
kommer detta vara interimsstyrelsens förslag till konstituerande 
mötet. (bifogas protokollet.) 

 Föreningens namn: Beslutades föreslå konstituerande mötet: NAV 
– industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst 

 Logotype: frågan tas upp efter föreningens konstituerande. 
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 Verksamhetsplan: En verksamhetsplan skulle formuleras i 
samband med ansökan om Kulturstrategiskt uppdrag. Då 
besked kom från kultursekretariatet att en ansökan inte är möjlig 
har gruppen som tillsattes med Börje, Maj-Lis och Lisa inte 
fullföljt uppdraget. Beslutades att gruppen arbetar vidare och tar 
fram en enkel verksamhetsplan med några rubriker som förslag 
till vårkonferensen.  

 Medlemsavgift diskuteras: förslag från Erik årsavgift 100 kr för 
såväl juridiska personer som enskilda medlemmar.  

 
f) Ansökan kulturnämnden: Meddelats från Kultursekretariatet att inga 

pengar finns kvar i potten för Kulturstrategiskt uppdrag. Maj-Lis och Bernt 
träffade Tomas Olsson på TUR-mässan, håller kontakten ang kommande 
ansökningar och uppföljning av kulturnämndens beslut om återremittering 
etc. Ev. träff på vårmötet i maj. Erik och Börje kontaktar Tomas Olsson för 
möte.  
 

g) TUR-mässan uppföljning: Positivt med samarbetet med 
Repslagarmuseet, stort tack. Tanke till kommande år att fler museer bidrar 
med föremål, hantverk och produkter. Besöksmålskartan uppskattades. 
Kontakter med utbildningar inom kulturturism, besöksmålsprojektledning, 
kommuner bla Munkedal. Många upplevde en positiv mässa. 

 
Deltagande museer: 
Museiföreningen Munkedals Jernväg 
Hillefors grynkvarn 
Fiskemuseet Hönö 
Skara-Lundsbrunns Järnväg 
Anten -Gräfsnäs järnväg 
Stenhuggarmuseet Hunnebostrand 
Dalénmuseet 
Göteborgs Remfabrik 
Tollereds Öfvre Kraftstation 
S/S Trafik Hjo 
Åsle tå hembygdsförening och café 
Repslagarmuseet 

 
h) Samarbete med Bohusläns hembygdsförbund kring kvarnar: Chris och 

Barbro föredrog frågan. Idéer om temadag hösten 2011 och ”Öppen kvarn” 
våren 2012, gemensam reklam kring kvarnar, etc. Nästa träff i Hillefors i 
maj. Marika Russberg kommer gärna till vårkonferensen och pratar om 
samarbetet. Gruppens protokoll bifogas detta protokoll. 
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i) Massmedieprojekt med Carolus Rex: Arbetet fortskrider. Sofia har träffat 
Tollered och Bohus Malmön. 

 
j) ArbetSams årsmöte: NAV behöver inte ha en representant på mötet, upp 

till varje medlemsmuseum. Hans Hellman, Einar Brodin kommer att delta 
men representerar inte NAV. Diskuterades hur medlemsföreningarna ska 
kunna finansiera deltagande på dessa möten. Hur kan vi få information om 
vad som sägs på mötena, ex går det att spela in föredragningar etc. Frågan 
kvarstår. 

 
k) Västsvenska industri- och handelskammarens jubileum: Mycket få 

reaktioner på skrivelsen har inkommit. Sprida affischer till 
arbetslivsmuseerna, marknadsföring till varandra. Diskuterades vad ett 
samarbete kan innebära. Erik får i uppdrag att hålla kontakten med dem.  
Förslag finns om gemensamt seminarium till hösten kring företags- och 
arbetslivshistoria, bla som del i marknadsföring, storytelling,  
Bjuda in dem till vårkonferensen. 
 

l) Besöksmålskartan: Arbetsgruppen med Maj-Lis, Ingvar, Åke, Lisa 
fortsätter. Kompletteringen med iläggsbladet ska vara klart till 
Vårkonferensen. 
 

m) Kontakter Universitet och Chalmers: frågan kvarstår. 
 

n) Utbildning för arbetslivsmuseerna: Diskussionerna med VGR 
Kultursekretariats Carl-Magnus Bengtegård fortgår. Förslag från Börje och 
Lisa att arrangera en utbildningsdag inför sommarens besökssäsong med 
guideteknik och storytelling. Bengtegård ordnar med lokaler och mat. 
Förslag på dag: Lördagen den 28 maj. Beslutades att Lisa arbetar vidare 
med arrangemanget. NAV medarrangerar och medfinansierar upp till 
10.000 kr. 
 

 Med ändring av datumet och godkändes och fastställdes föregående protokoll. 
 
 
5. Administration, ekonomi. 

Se bilaga. Alla kostnader för TUR-mässan inte bokförda än. 
 
6.  ArbetSam  

Dokumentationskurs 4 maj i Rydal. Inbjudan distribueras till NAV:s nätverk. NAV:s 
interimsstyrelse bör vara representerad. Anmälan till Maj-Lis. 

 



N A V 
Nätverket Arbetslivsmuseer i Västra Götaland 

 

5 
 

10. Nästa möte  
Nästa möte bestämdes till onsdagen 27 april kl. 10.00 på Remfabriken i Göteborg. 

  
11. Mötet avslutas  

Ingvar tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

Vid protokollet 

 

Lisa Jonsson 

 

Justeras: 

 

Barbro Emanuelson 


