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Maj 2016 

 

NAV Verksamhetsplan för 2016 

Verksamhetsplanen innehåller övergripande mål för verksamheten samt de prioriterade mål som ska ägnas 

särskild uppmärksamhet under 2016. 

 

Övergripande verksamhetsmål 

NAV:s långsiktiga basverksamhet syftar till att 

● stärka arbetslivsmuseernas identitet och det ideellt förvaltade industrihistoriska   

   kulturarvet 

● medverka till bildandet av nätverk och kontakter mellan medlemmarna 

● samordna arbetet i gemensamma frågor 

● samverka med många olika aktörer kring gemensamma frågor 

● sprida kännedom om medlemmarnas verksamhet 

● öka förutsättningarna för att Västra Götalands industrihistoria bevaras och utvecklas, 

   fördjupa kunskapen om det förgångna och öka beredskapen inför framtida förändringar 

● arrangera konferenser, utbildningar och mötesplatser för föreningarna kring  

   gemensamma och relevanta frågor 

 

Uppdraget från Västra Götalandsregionens kulturnämnd (Koncernavdelning Kultur) innebär att NAV, 

utifrån regionens handlingsprogram, skall utveckla arbetslivsmuseerna som ett sammanhållet besöksmål och 

upplevelseplats för industrisamhällets historia i Västra Götaland. 

    

Information 

NAV ska 

● kontinuerligt uppdatera hemsidan www.navivast.se 

● ge medlemsmuseerna möjlighet att presentera sig på hemsidan 

● ge ut och sprida det digitala nyhetsbrevet fyra gånger om året 

● medverka i för verksamheten lämpliga publika sammanhang för att informera om 

   arbetslivsmuseerna i regionen. 

 

Utbildning och seminarier 
NAV ska  

arbeta för fortbildning, inspiration och idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser och samarbete kring 

intressefrågor. 

 

Samverkan 
NAV ska 

● söka samarbete och samverkan i olika informations- och arbetsgrupper 

● samarbeta med hembygdsförbunden inom regionen genom nätverket HembygdVäst 

● finna former för bevarande av kompetens inför framtiden 

● arbeta för att arbetslivsmuseerna blir en del av den gemensamma museifamiljen. 

http://www.navivast.se/
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NAV:s styrelse 

Styrelsen ska 

● företräda NAV och medlemsmuseerna genom att delta i möten, konferenser och   

   liknande arrangemang som berör arbetslivsmuseernas verksamhet. 

● representera medlemsmuseernas inriktning och geografiskt representera regionen.   

● ha en sammansättning som präglas av bredd vad gäller kompetens och genus 

● skall förlägga sina möten runt om i regionen för att lära känna arbetslivsmuseerna 

● skall behandla ärenden, frågor och synpunkter som lämnats till styrelsen 

● skall verka för att styrelsens arbete är så kostnadseffektivt som möjligt. 

Styrelsens ledamöter och suppleanter är geografiskt områdesansvariga för regionens medlemsmuseer. 

Prioriterade mål som ska ägnas särskild uppmärksamhet  

under 2016 

Styrelsen 

Kassörsposten är vakant. Vice ordföranden är tjänsteförrättande kassör 

 

Kansli 

NAV:s nya kansli ger styrelsen och medlemmarna service och information. 

Kansliet svarar för bokföring, fakturering och utbetalningar. 

 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi ska beaktas för att skapa en stabil ekonomisk grund för organisationen. En 

arbetsgrupp inom styrelsen behandlar föreningens budget. 

 

Hemsidan 

Genom NAV:s nya hemsida www.navivast.se får medlemmarna och allmänheten information om NAV och 

medlemsmuseernas verksamhet. 

 

Nyhetsbrev 

NAV:s digitala nyhetsbrev kommer ut fyra gånger under året. 

 

NAV-kartan 

NAV producerar i samarbete med Innovatum NAV-kartan över regionens arbetslivsmuseer. NAV 

distribuerar kartan till turistbyråer, arbetslivsmuseer och övriga besöksmål inom regionen. 

 

Mässor 

NAV deltar i Tångamässan i Vårgårda 17-18 september i samarbete med hembygdsförbunden. 

NAV deltar i Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 22-25 september. 

 

Arbetslivsmuseernas Dag 

Ingår 2016 i Tångamässan. 

  

http://www.navivast.se/
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Industrimuseum Västra Götaland IMVG 

NAV ingår som en av kärnaktörerna i utvecklingsprojektet IMVG.  

NAV ingår i styrgruppen och bemannar arbetsgrupper. 

 

Framtidens förening 

Styrelsen ska 2016 genomgå utbildningen Framtidens förening. 

 

Asylsökande 

NAV ska engagera medlemsföreningarna att delta i projektet Asylsökande möter ideella 

kulturarvsföreningar under tiden 2016-09-01–2017-05-30. 

 

          

    


