NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
NAV är ett nätverk för museiföreningar och organisationer
inom Västra Götalandsregionen (VGR).
NAV har som uppdrag från VGR att stödja och utveckla arbetslivsmuseer och industrihistoriska föreningar.
NAV har bildats för att stärka samarbetet mellan dessa föreningar och museer.
Västra Götalandsregionen vill ha en väl utvecklad kulturell
verksamhet med olika aktiviteter, för att ge ett brett utbud till
regionens invånare.

Bakgrund
Västra Götaland har en rik industri- och arbetslivshistoria som uppmärksammas,
hålls vid liv och förvaltas av olika föreningar och museer.

Stenhuggeri Bohus-Malmön

I maj 2011 bildades officiellt föreningen NAV efter att i flera år figurerat som ett
nätverk mellan arbetslivsmuseer.

Allmänt om NAV
NAV är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell allmännyttig förening.
NAV har bland annat till uppgift att:
· stärka arbetslivs- och industrimuseernas samt föreningarnas identitet.
· medverka till bildandet av nätverk och kontakter mellan medlemmarna.
· samordna arbetet i gemensamma frågor.
· sprida kännedom om medlemmarnas verksamhet
· fördjupa kunskapen om det förgångna för ökad beredskap inför framtidsfrågor.
· anordna utbildningar för att stärka våra föreningars möjligheter att utvecklas
och leva vidare.
· ha nära kontakter med högskolor i teknik och kultur
· ha nära kontakter med ArbetSam i frågor som berör arbetslivsmuseer.

Vill Du veta mer, och bli medlem?
Besök vår hemsida www.navivast.se. Där hittar Du ytterligare information om
föreningen, dess medlemmar och olika aktiviteter.

Remfabiken, Göteborg

Många frågor och utmaningar är desamma eller likartade inom de flesta föreningar. Om vi samordnar våra intressen kan vi också påverka de kommunala,
regionala och statliga organ som har ett stort inflytande på vårt kulturarv och
dess bevarande samt utveckling i framtiden.
NAV ska inte, och kan inte, driva enskilda föreningars frågor, men vi har ett väl
utbyggt kontaktnät inom Västra Götalandsregionen, där vi kan förmedla kontakter och backa upp nätverk och olika intressen inom regionen.

Ångaren Trafik, Hjo

Medlemskap är öppet för arbetslivs- och industrimuseer samt föreningar, studiecirklar, arkivföreningar, företag och organisationer, grupper samt enskilda som
främjar ändamålet.

LEVANDE HISTORISKA PÄRLOR!
Vi smider, vi väver, vi seglar, vi åker tåg och trampar
dressin, vi bygger båtar, vi eldar, vi bakar bröd i
stenugn, vi hugger sten, vi kör ångbåt, vi slår rep, vi
sågar timmer, vi bryter torv, vi blåser glas, vi flätar
korgar, vi gör papper, vi maler, vi slussar, vi åker spårvagn, vi bevarar och kör stora och små maskiner.
På arbetlivsmuseerna levandegörs historien! Arbetslivsmuseerna drivs av föreningar och eldsjälar som
engagerar sig för att bevara och gestalta kunskaper
och minnen från en arbetsplats. Välkomna att besöka
dessa entusiaster i spännande miljöer runt om i Västra
Götaland.
NAV- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst arbetar för att främja det ideella arbete som bidrar till det
starka kulturlivet i Västra Götaland med en myllrande
mångfald av museer.
På www.navivast.se och www.industrihistoria.se kan du
hitta arbetslivsmuseerna och andra industrihistoriska
besöksmål i Västra Götaland.
Vi finns nära dig och dina intressen! Välkommen!
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