Medlemskonferens 16 april 2016
Minnesanteckningar från Mikaelsgården i Vårgårda
Vi träffades för kaffe och fralla, och en halvtimmas mingel före dagens programpunkter.
Dagen började med att NAVs vice ordförande, Einar Brodin hälsade alla tjugonio deltagarna välkomna, och beklagade att ordförande Ingvar Axelsson inte kunde närvara på grund
av sjukdom.
Einar berättade en del om NAVs historik och om arbete och verksamhet som utmynnade
NAVs tillkomst. NAV bildades den 21 maj vid det första årsmötet i Folkets hus på Bohus
Malmön.
Einar redogjorde också för bildandet Hembygd Väst, som är ett nätverk, bestående av NAV
och hembygdsförbunden inom Västra Götalandsregionen.
Efter Einars inledning presenterade Henrik Olsson från Innovatum Science Center ett den
nya webbplatsen PRISMA, som är en digital utställningsplats för berättelser, bild och film.
Prisma är en del av IMVG, Industri Museum Västra Götaland.
Före lunchen informerade Sven-Åke Mökander från Hembygd Väst om den förestående
Tångamässan, som blir en gemensam mötesplats för NAV och Hembygdsrörelsen. För vår
del kommer Arbetslivsmuseernas dag att förläggas till Tångamässan i år.
Efter en utmärkt lunch, fortsatte Pia Åkesson och Agneta Ekman Wingate med att presentera en del slutsatser som dragits av 2013 års enkät. De lade även fram förslag om ”3 kunskapsdagar inom 3 år”, med preliminära teman.
Thomas Gruvesäter presenterade NAVs nya hemsida, som kommer att sjösättas i månadsskiftet april-maj. Hemsidan kommer att bli mycket mera omfattande än vår nuvarande,
men också enklare att hålla uppdaterad, då flera redaktörer kan dela på arbetet.
På hemsidan kommer NAV-kartan att finnas, där uppgifterna hämtas direkt från medlemmarnas insända material. Alla museerna får sin egen presentationssida med möjlighet att
lägga upp bilder. Även länkar till egna hemsidor kommer att finnas.
Medlemmarna kommer att få tillgång till NAVs arkiv mm i en lösenordsskyddad del.
Pia Åkesson redogjorde för årets NAV-karta, där 123 museer finns representerade. På
årets karta finns bland annat ytterligare symboler för faciliteter.
Efter eftermiddagskaffet berättade krögaren Mikael Åhman om Vårgårdas och Mikaelsgårdens historia och många lokala profiler. Till Mikaelsgården hör även det gamla bryggeriet, som står kvar som det lämnades 1977.
Dagen avslutades med årsmötesförhandlingar och middag.
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