NAV
industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Årsmöte 2011-05-21,
Plats:

Folkets Hus, Bohus Malmön

Tid:

Kl 09.30

Närvarande:

Se separat deltagarlista

1.

Mötet öppnas
Per Hållén. Stenriket Malmön hälsade välkommen och redogjorde för dagens
program samt presenterade Jan Ulvemark från Sotenäs kommun som hälsade NAV
välkommen till Bohus Malmön och önskade NAV fortsatt framgång i sitt arbete.

2.

Val av ordförande
Till ordförande för mötet valdes Ingvar Axelsson, Tollereds Öfvre Kraftstation

3.

Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Maj-Lis Carlsson, Repslagarmuseet.

4.

Val av två (2) justerare/rösträknare
Till justerare/rösträknare valdes Ingvar Kronhamn, Sällskapet Ångbåten samt
Börje Johansson, Repslagarmuseet.

5.

Bildande av föreningen NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
Dagordning för bildande av föreningen
1.
Fastställande av dagordning
2.
Genomgång av stadgar
3.
Bildande av NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i väst
4.
Val av ordförande för ett år
5.
Val av ledamöter för ett år
6.
Val av revisorer för ett år
7.
Förslag till valberedning
8.
Fastställande av årsavgift
9.
Övriga frågor
1.

Dagordning
Dagordningen godkändes enhälligt av mötet.
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Genomgång av stadgarna
§ 1. Ändamål
Tomas Gruvesäter, S/S Trafik Hjo, tyckte att även handel och kommunikation skulle
finnas med i andra stycket. Mötet godkände denna ändring.
§2. Medlemskap
Godkändes utan ändringar
§3. Medlemsavgift
Anders Svenson kommenterade tidpunkten om avförande av medlem. Mötet
godkände paragrafen utan ändringar.
§4. Föreningsstyrelsen
Efter klarläggande varför styrelsen skall vara garantiförsäkrad godkändes
paragrafen utan ändringar.
§5. Årsmöte
Anders Svenson, S/S Trafik Hjo vill ha tillägg till vilka ärenden som skall behandlas:
- val av ordförande
- val av sekreterare
- val av två (2) justerare/rösträknare
Med dessa tillägg godkännes paragrafen.
§6. Valberedning
Godkändes utan ändringar.
§7. Revisorer
Godkändes utan ändringar.
§8. Räkenskaps- och verksamhetsår
Godkändes utan ändringar
§9. Stadgeändring
Anders Svenson, S/S Trafik Hjo vill ha tillägg att mötena skall ske med minst en
månads mellanrum. Med detta tillägg godkännes paragrafen.
§10 Upplösning
Anders Svenson, S/S Trafik Hjo vill ha tillägg att mötena skall ske med minst en
månads mellanrum. Med detta tillägg godkännes paragrafen.
Stadgarna justeras och bifogas protokollet.
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3.

Bildande av NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
Börje Johansson och Erik Wegraeus förtydligade valet av namn för
föreningen.
Mötet var enhälligt överens om namnet och bildandet av föreningen.

4.

Val av ordförande för ett år
Ingvar Axelsson, Tollereds Öfvre Kraftstation valdes till ordförande.

5.

Val av ledmöter för ett år
Förslag att den sittande interimsstyrelsen skall vara kvar ett år till
nästa årsmöte. Efter att en del av ledamöterna har sagt nej till att vara kvar
valdes:
Hans Hellman, Forsviks Bruk
Per Hållén, Stenriket Malmön
Åke Paulsson, Skara-Lundsbrunns Järnväg
Christina Centerwall, Hillefors Grynkvarn
Einar Brodin, Göteborgs Remfabrik
Bernt Larsson, Repslagarmuseet
Börje Johansson, Repslagarmuseet
Tomas Gruvesäter, S/S Trafik Hjo
Maj-Lis Carlsson föreslogs att vara kvar men tackade nej.
Lisa Jonsson föreslog någon från Skåpafors Servetthistoria eller Bengtsfors
Bilsätesveteraner men båda tackade nej.

6.

Val av revisorer ett år
Erik Wegraeus valdes till revisor på ett år.

7.

Förslag till valberedning
Lisa Jonsson, Innovatum Science Center och Margareta Persson, Borås
Textilmuseet valdes till valberedning.

8.

Fastställande av årsavgift
Föreslagen medlemsavgift på 100,- per år per museum godkändes
enhälligt av mötet.

9.

Övriga frågor
Inga övriga frågor har inkommit till styrelsen.
Börje Johansson, Repslagarmuseet informerade om det ekonomiska bidrag
som föreningen har fått från Kulturnämnden i Västra Götaland. Bidraget är
på 300 000,- för år 2011 och kommer att rekvireras så snart den nya
föreningen har fått ett organisationsnummer.
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6.

Grupparbete
Mötesdeltagarna indelades i fem (5) grupper.
Grupperna skulle under ca 20 minuter arbeta med nedanstående frågor:
- Marknadsföring
- Utbildning
- Gemensamma akriviteter
Grupp 1
Björn Johansson, Ringlinien
Casper Ljungdahl, Stenhuggarmuseet Hunnebostrand
Karl Ingemar Blomsterberg, Stenriket Bohus Malmön
Ted Eriksson, Stenhuggarmuseet Hunnebostrand
Ove Karlsson, Skara-Lundsbrunns Järnväg
Karl-Axel Axelsson, Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening
Redovisning:
Gemensamt problem med rekrytering
Ökad synlighet
Bevara tekniken – utbildningar
Hjälpas åt att få sponsorer
Kunskapsöverföring
Grupp 2
Jan Polheimer, Ringlinien
Kay O Johnsen, Stenhuggarmuseet Hunnebostrand
Sören Olsson, Stenhuggarmuseet Hunnebostrand
Gert Billingsdahl, Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening
Ulla Karlström, Forsviks Bruk
Redovisning:
Ekonomi – hur gör vi
Rekrytering – hur kan vi hjälpas åt
Bemanning för att öka öppethållandet
Grupp 3
Gunnar Ringholm, Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening
Barbro Svensson, Skåpafors Servetthistoria
Ingvar Kronhamn, Sällskapet Ångbåten Bohuslän
Ingrid Mare, Skeppstekniskt Forum
Katrin Bjerrome, Göteborgs Remfabrik
Dag Legnesjö, Museiföreningen Munkedals Järnväg
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Redovisning:
NAVs verksamhetsplan:
Kartan – utvecklas
Skärmar – budgeteras
Webb-sidan – sökord
Konferenser – förslag 2-dagars, Sammanhållande tema
Samarbete med – näringsliv
- kommuner
Grupp 4
Åke Johansson, Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening
Helen Johansson. Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening
Ing-Britt Gustafsson, Bengtsfors Bilsätesveteraner
Anders Svensson, S/S Trafik Hjo
Per Ekstedt, Stenriket, Bohus-Malmön
Ing-Marie Holmstrand, Göteborgs Remfabrik
Redovisning:
Hur får vi det att gå ihop?
Söka bidragskurs ArbetSam
Visionen – utbildning – marknadsföring – rekrytering
Hur engagera yngre?
Grupp 5
Åke Larsson, Skepplanda Hemvärns- och Kulturförening
Lisa Jonsson, Innovatum Science Center
Gert Larsson, Stenriket Bohus-Malmön
Eskil Mare, Skeppstekniskt Forum
Bosse Andersson, Göteborgs Remfabrik
Tommy Nilsson, Museiföreningen Munkedals Järnväg
Redovisning:
NAV – kontaktpunkt
- ökade kontakter, kunskapsutbyten, samarbeten
- gemensam marknadsföring, kulturturism
- långsiktig plan behövs tas fram – bryts ner i årsplaner
- bidra till långsiktiga planer för medlemsföreningarna – minska risken att arbeta
”bidrag till bidrag”
- medlemsrekrytering
- ämnesinriktade nätverk/grupper för kunskap och marknadsföring
- lobbying – kommuner
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7.

Information
Multimediaprojektet
Sofia Wegraeus, Webb- och illustrationsbyrån Foajé, redogjorde för Multimediaprojektet och den webb-sida hon skall göra för NAV. En fråga till mötet var
förslag till webbadress. Mötet enades om www.nav.com.
I uppdraget Sofia Wegraeus har fått från Kulturnämnden i Västra Götaland ingår
också att ta fram en del reklammaterial för våra museer och hon visade på en del
bra artiklar. Sofia Wegraeus återkommer till museerna personligen senare i år för att
ta reda på enskilda önskemål.
Sofia Wegraeus kommer att skicka ut olika förslag på struktur för webbsidan vilket
mötet tyckte var bra.
Samarbetet med Västsvenska Industri- och Handelskammaren
Sandra Norberg och Bobby informerade om Västsvenska Handelskammarens
350-årsjubileum. Om utställningar och om Handelskammarens förhoppning om ett
samarbete med NAV. Erik Wegraeus är NAV:s kontaktperson gentemot
Handelskammaren

8.

Information om föreningarnas ekonomiska möjligheter.
Torsten Nilsson, ArbetSam beskrev arbetslivsmuseernas roll och möjligheter att
ordna en starkare finansiering. Han tryckte på besökare och nyckeln till intäkter.
Vikten att ha en vision med sitt museum och att alla aktiva arbetar mot samma mål.
Kan vi nå barnen, kan vi nå alla! Samarbeta lokalt: ex låt en annan föreninss
tipspromenad starta och stanna vid ert museum. Var aktiv på er ort. Besök andra
platser och lär av dem. Marknadsför det ni vill göra och uppvakta och lobba för era
frågor. I varje kommun finns det pengar att söka för resor till ex utbildningar.
Riksantikvarieämbetet söker efter stora projekt att stötta.

9.

Tomas Olsson, Västra Götalandsregionens kultursekretariat
Tomas gratulerade till den nybildade föreningen. Han påminde om vikten av att hålla
kontakt med sina kommun- och regionpolitiker. Tomas uppmanade till att utöka
samarbetet med Västsvenska Handelskammaren till ex kring arbete med att ta fram
affärsmodeller etc. Tomas uppmanade även alla att skicka in sina synpunkter på
regionens kulturstrategi via www.vgregion.se/kultur/medborgardialog.

10.

Utbildningsdag Vara folkhögskola
Lisa Jonsson, Innovatum Science Center, gjorde en påminnelse om
utbildningsdagen på Vara Folkhögskola den 28 maj 2011 då Värdskap, Guideteknik
och Berättande/Storytelling står på programmet. Flera museer har redan anmält sitt
deltagande men det finns plats för fler. Utbildningen är gratis, NAV, Innovatum
Science Center, Vara Folkhögskola och Västra Götalandsregionens kulturnämnd
står för kostnaderna.
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11.

Mötet avslutas
Ingvar tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Därefter fick de som ville en guidad visning av Smedjan och en Stenvandring.
Vid protokollet

Maj-Lis Carlsson
Sekreterare

Justeras:

Ingvar Kronhamn

Börje Johansson
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