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Anteckningar förda vid arbetsmöte med  

NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst 

 

Plats: Axevalla Folkhögskola, Axvall. 

 

Tid: 2014-10-21 – 2014-10-22, kl. 09,00 

Minnesanteckningar

 

Kallade:    

Ingvar Axelsson Tollereds Öfvre Kraftstation Ordförande 

Einar Brodin Göteborgs Remfabrik Vice ordförande 

Åke Paulsson Skara-Lundsbrunns järnvägar Kassör 

Thomas Gruvesäter S/S Trafik Hjo Sekreterare 

Per Hållén Stenriket Malmön ord. Ledamot 

Ingvar Kronhamn Sällskapet Ångbåten  ord. Ledamot  Ej närv 

Roger Eliasson Aeroseum  ord. Ledamot Ej närv 

Per Rosén Brandkårsmuseet, Borås  ord. Ledamot 

Ulf Hedin Nostalgimuseet  ord. Ledamot  

 

Lena Tybrandt-Strand Aeroseum Suppleant 

Sten Björkman Vagnshistoriska Museet  Suppleant 

Pia Åkesson Qvarnstensgruvan Minnesfjället Suppleant  

Helen Johansson Skepplanda Hemvärns-  

  och Kulturförening Suppleant  

 

Lisa Jonsson Innovatum Science Center Adjungerad  Ej närv 

Henrik Olsson  Innovatum Science Center Adjungerad  Närv dag 1 

Märta Gustafsson Innovatum Science Center Adjungerad  Närv dag 1 

Maj-Lis Carlsson NAV’s kansli  Adjungerad  Ej närv 

Hans Hellman Västarvet  Adjungerad  Närv dag 1 

 

 

1. Sammanträdets öppnande 

1.1. Ordförande, Ingvar Axelsson, öppnade sammanträdet, och hälsade deltagarna 

välkomna. 

 

2. Val av: 

2.1. Till ordförande för sammanträdet valdes Ingvar Axelsson. 

2.2. Till att föra anteckningar vid sammanträdet valdes Thomas Gruvesäter. 

 

3. Godkännande av dagordningen 

3.1. Arbetsordning/Dagordning förelades och godkändes. 

 

4. Välkomstbrevet 

4.1. Välkommen att bli medlem i NAV 

Per Rosén och Sten Björkman presenterade förslag till material att sända/lämna 

till presumtiva medlemmar. 
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4.1.1. Beslutades att kuvert med innehåll ska användas, dock med några mindre 

ändringar. 

4.1.2. NAV-loggan tas bort från sidfoten (gäller alla dokument). 

4.1.3. Vi ska ta fram ett inplastat medlemskort, med eventuella förmåner. 

4.1.4. Per Rosén tar fram förslag till medlemskort för 2015. 

4.1.5. Ordförande skriver välkomstbrev till nya medlemmar, som även ska in-

nehålla medlemsbevis. 

4.2. Befintliga medlemmar. 

4.2.1. Brev med bankgirotalong sänds ut under W 3. 

4.2.2. Påminnelse med bankgirotalong sänds ut under W 9, med angivande av 

sista betalningsdag den 31/3. 

4.2.3. Områdesansvariga ska ha tillgång (med egen inloggning) till medlems-

förteckning, med uppgift om obetalda medlemsavgifter.  

4.3. Öppen bildbank ska kopplas till hemsidan. Rättigheterna till bilderna ska ägas 

av NAV. 

 

5. Medlemsskylt 

5.1. Per Rosén och Sten Björkman presenterade förslag på NAV-skyltar till med-

lemsföreningarna, i olika format. Beslutades att köpa in 150 st. skyltar i A4-

format á 45SEK/st. 

 

6. Prioritering av avsnitt från enkäten för regionen och medlemmarna 

6.1. Åke Paulsson och Einar Brodin har svarat på uppmaningen att ha synpunkter 

på enkäten, och inkommit med några frågor att prioritera, varav tre gemen-

samma frågor. 

1-2 personer tar sig an en fråga (eller flera) och bereder dessa. 

6.1.1. Gemensamma prioriterade frågor 

 Bemanning 

 Marknadsföring 

 Nya medlemmar 

6.1.2. Övriga prioriterade frågor 

 Finansiering 

 Tillgänglighet 

 Medlemsvård 

 

7. Arbetslivsmuseernas dag 2015 

7.1. Henrik Olsson meddelade att Innovatum får mindre anslag från Kulturnämnden 

för 2015. Västarvet kommer att engagera sig mera inom IMVG. Vi avvaktar 

ändrade förutsättningar. 

 

8. IMVG-projektet 

8.1. Inbjudan till ”Framtidens Förening” är klar. 

Kursen bör genomföras i vinter, men kan i nödfall skjutas till våren. 

8.2. Ny konferens ”Ideell kraft för framtiden” planeras. 



Sid 3 (4) 

 

  

8.3. Västarvet och Hembygdsförbundet planerar en studieresa till Skåne i februari – 

Mars inom projektet ”Modern Historia”. 

8.4. Per Rosén föreslog att vi skriver ett brev till kulturministern och påminner om 

att vårt kulturarv inte enbart består av de stora institutionerna. Ingvar Axelsson 

och Einar Brodin tar på sig detta, och försöker få till det i samråd med Arbet-

Sam. 

8.5. Ann Uggla Flodin informerade om upplägget av ”Framtidens Förening”. 

 

9. Besöksmålskartan 2015 

9.1. Pia Åkesson, Lisa Jonsson och Hans Hellman förbereder. 

9.2. Vad är syftet med kartan? Och för vem?  - Allmänheten, turister, andra museer. 

9.3. Vilka får vara med? - ”Alla” som har något att visa. 

9.4. Vilka uppgifter ska finnas med? - Som 2014. För öppettider: Se respektive mu-

seums hemsida. 

9.5. Hur många ska få vara med? Minst 130 får plats. 

9.6. NAV-ikonen ska vara med på medlemmar som betalt medlemsavgiften senast 

1/2. 

9.7. Under vilken bokstav ska museet presenteras? Ex. Ångaren Trafik bör present-

eras under T. 

9.8. Målsättning ska vara att ta fram en APP. 

 

10. Medverkan i externa projekt, och kompetenskrav 

Vilken kompetens finns inom NAV’s styrelse och hos våra medlemmar? 

10.1. Vi ska inventera kompetensen hos både styrelsen och medlemmarna. Inte bara 

kompetensen inom de museer som vi representerar, utan även inom andra om-

råden. 

10.2. Vi ska gå ut med upprop, både på hemsidan och i nyhetsbrevet, av typen: Har 

Du/Ni något förslag på lämpliga projekt att utveckla gemensamt med andra ar-

betslivsmuseer? 

10.3. Vi ska även upprätta en ”kompetensbank”, där våra medlemmar kan söka spe-

cialkompetenser inom olika områden. 

10.4. På hemsidan och i nyhetsbrevet ska vi inrätta ett frågeforum ”Vi efterlyser:”. 

Det kan gälla både föremål och råd. 

 

11. Organisation 

11.1. Organisationsplan 

11.1.1. Genomgicks och reviderades gemensamt. 

 

11.2. Verksamhetsplan 

11.2.1. Genomgicks och reviderades gemensamt. 

 

12. Övriga frågor 

12.1. Hur kan vi vända oss utåt? 

12.1.1. Vi ska informera inom Västra Götalandsregionen, press, den ”Akade-

miska världen”, Hembygdsrörelsen …. 
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12.1.2. Deltagande vid mässor etc. ex. 

- Nostalgifestivalen på Tånga Hed 

- Aeroseum har flera mässor/marknader där vi är välkomna 

- Bokmässan, Per Hållén undersöker (ev. tillsammans med Hembygdsrö-

relsen) 

 

13. Kommande styrelsesammanträde(n) 

13.1. Kommande styrelsesammanträden är planerade till: 

2014-11-29 Plats: Textilmuseet Borås. 

 

14. Sammanträdets avslutande 

14.1. Ordföranden tackade de närvarande, varefter han förklarade sammanträdet av-

slutat. 

 

 

…………………………. 

Thomas Gruvesäter 

 


