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Medlemskonferens 13 oktober 2012  
 

Minnesanteckningar från Rydals Museum 
 

Vi träffades för kaffe och fralla, samt lite mingel i god tid innan dagens programpunkter. 

 

Dagen började med att Monika Gyllkrans visade och berättade om museet och utvecklingen 

av textilindustrin i bygden. Vi fick också både se och HÖRA en av spinnmaskinerna i drift. 

 

Efter visningen av museet hälsade Ingvar Axelsson alla välkomna. 

 

Kompetensväxlingsprojektet 

 

Märta Gustavsson från Hållbart Avstamp informerade om Kompetensväxlingsprojektet. 

Hon gav ett antal exempel från några av medlemsmuseerna.  

Ungdomar har kommit med en hel del nytänkande, som de till stor del har fått utveckla med 

goda resultat. Det fordras både tillit och (försiktig) handledning från föreningarnas sida, för 

att inte ta död på kreativiteten. 

 

Pia Åkesson från Qvarnstensgruvan Minnesfjället berättade om deras erfarenheter under 

sommaren, av ungdomar inom Kompetensväxlingsprojektet. 

Hon tog bland annat fram exempel på hur man ordnat speciell barnguidning. De har även 

tagit fram en guidemanual. 

 

Pia passade på att informera om att det kommer ett reportage om Qvarnstensgruvan Minnes-

fjället, i programmet Sverige, i SVT 1 den 20 oktober kl 19,00. 

(Programmet kommer även att sändas i repris i SVT1 22/10 och SVT1 27/10. Programmet 

kommer även att sändas i SVT play.) 

 

Efter Pia Åkessons berättelser, passade Ingvar Axelsson på att uppmärksamma Qvarnstens-

gruvan Minnesfjället till utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum, med en glasstjärna från 

NAV. 

 

Samarbeten och nätverk 

 

Kvarngruppen 

Efter lunch började Barbro Emanuelsson från Linverkstan och Kvarngruppen, med att berät-

ta om Kvarngruppens arbete. 

De ska anordna en speciell Kvarndag den sista lördagen i september nästa år. I samband 

med en sådan dag tänker man, så långt som möjligt, samordna med närliggande museer. 

 

Blå slingan 

Thomas Gruvesäter redovisade resultatet av det upprop som gått ut till alla arbetslivsmuse-

erna i regionen. 
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Gensvaret har varit väldigt dåligt. En livlig diskussion resulterade i ett antal förslag om hur 

vi ska gå vidare med försöken att samla museer till gemensamma projekt / aktiviteter. 

 

Destination Viskan 

Sten Björkman berättade om hur projektet Destination Viskan växt fram, efter två misslyck-

ade försök att samla turistentreprenörer till gemensam marknadsföring. 

De marknadsför sig med färdiga resekoncept mot bland annat bussbolag. Koncept som inne-

håller både besöksmål, rekreation, mat och boende. 

Han berättade till exempel att deras broschyr finansierats genom sponsring, med annonser 

(mycket diskreta) i densamma. 

 

Projekt IMVG 

 

Lisa Jonsson redovisade hur långt vi kommit med att formulera "Handlingsplan 2012".  

IMVG är ett gemensamt uppdrag, som ska resultera i en handlingsplan 2012, och genomfö-

rande under 2013-14, och framåt. 

Projektet ska synliggöra våra museer och locka besökare. Det ska också vända sig till exem-

pelvis allmänhet/turister, skolor, turistorganisationer, forskning och utbildning. 

 

Bland annat har arbetsgruppen gått igenom, och sållat fram idéer från de grupparbeten som 

genomfördes vid vårkonferensen i Lundsbrunn. 

 

IMVG är en förkortning av "Industri Museer i Västra Götaland", som inte är något bra 

namn. IMVG avser inte enbart industri, utan hela spektrat av museer, och därför letar ar-

betsgruppen efter ett mer belysande namn. 

 

Ingvar Axelsson summerade dagen, och tackade de närvarande, och riktade ett speciellt tack 

till Rose-Marie Hallberg och Sten Björkman från Vagnshistoriska Museet, som ordnat med 

allt praktiskt på plats. 

 

 

 

Inbjudan till konferens "Ideell kraft för framtiden", med underrubriken "kulturarvsbruk idag 

& i morgon", den 17 november delades ut. Konferensen är en uppföljning av förra årets kon-

ferens. 

 

 

 

Vid anteckningarna 

 

Thomas Gruvesäter 
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