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NAV - Industrihistoria och Arbetslivsmuseer i Väst
Höstkonferensen den 12 oktober
Årets höstkonferens kommer, som tidigare meddelats, att genomföras den 12 oktober.
Platsen är nu bestämd till Lidköping. Vi kommer att vara i Restaurang Galejans lokaler, som är beläget vid Vänermuseet.
Konferensen är som vanligt helt kostnadsfri.
Anmälan senast 1/10, helst tidigare till info@navivast.se eller på tel 072-246 92 32
Meddela om Du/Ni har speciella krav på mat (allergier etc.).
Programmet har fortfarande ett par oklarheter. Definitivt program sänds efter nästa styrelsemöte (17/9).
 09,30 Samling med kaffe/te och fralla
 10,00 Inledning och presentation av dagen
 10,15 Pia Sander från Skånes Hembygdsförbund talar om deras ”resa” kring att ordna temaresor i samverkan.

Hon förmedlar framgångsfaktorer och fallgropar, samt möter er i egna funderingar och möjligheter.
 12,00 Lunch. Vänermuseet informerar om sin verksamhet under lunchen
 13,00 Rundvandring på Vänermuseet
 14,00 Presentation av kompetensväxlingsprogrammet
 14,30 Kaffepaus
 14,45 Öppen punkt (Huvudalternativet är inte helt i hamn)
 15,45 c:a Konferensen avslutas

COLDINU ORDEN
Till sjöfartens vägledning
Läs mera på: http://sv.wikipedia.org/wiki/Coldinuorden
och t. ex. http://gotheborg.com/coldin/coldin.shtml

Foto: Thomas Gruvesäter
Foto: Thomas Gruvesäter
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På gång
 Wikimediautbildning i Skara den 23 oktober

Arbetsam anordnar denna utbildning och mer information finns på arbetsam.com.
Direktlänk till ArbetSams informationsblad: http://www.arbetsam.com/kurser/2013/Kursprogram_ht2013.pdf
 Utbildning i sociala medier (Facebook etc.) den 27 november.

Denna kurs tar vid där Arbetsams Wikipediatillfälle (se ovan) slutar och fokuserar på såväl Wikipedia som förmedling av kunskap via olika digitala mediekanaler.
Kursen är ett led i IMVG-projektet.
Vi vill inspirera till hur man med enkla medel kan nå ut till en ny och större publik. Utöver utbildningsdagen så
erbjuder vi även tre workshoptillfällen första veckan i december, då vi i går igenom hur man i praktiken använder
sig av informationsportaler och nya medier.
Vi anpassar tillfällena efter deltagarnas nivå och önskemål och hjälper varje deltagare att få större kunskap i att
hantera olika digitala verktyg.
Arrangörer:
NAV och Innovatum
Utförare: Virtual Heritage, kulturarvskonsulter
Plats:
Meddelas senare
 Utbildning i omhändertagande av arkiv kommer att genomföras under november.

Vi återkommer med tid, plats och program.
 Kompetensväxling - 5:e november hos Innovatum

Kick off inför sommaren 2014. Under en halvdagsaktivitet får du inspiration och information om hur feriearbetare kan medverka till att utveckla platsen där du verkar. Var kan ni få stöd? Vad är bra att tänka på? Ni får ta del
av framarbetade verktyg och goda exempel.
Vid kick off:en ges även information om andra strukturer och projekt där er förening kan möta unga. Efter första
informationspasset ges möjlighet att stanna kvar och få fördjupad information om besöksäringsutveckling genom
ungas delaktighet och ny teknik.
Utförligare program kommer senare.
Dagen är kostnadsfri och anmälan kan göras redan nu hos:
marta.gustafsson@innovatum.se eller 0520-289431 med information om förening, namn, mail och telefon.
 Museimässan 2014 - upplev ett museum (ArbetSam)

Datum: 24-25 januari
Plats: Arbetets museum, Norrköping
En nationell museimässa där vi samlar drygt 20 museer från hela landet.
Museimässan bjuder även på föreläsningar, inriktade på museer och turism.
Samtidigt som Museimässan äger rum på Arbetets museum, kommer en Resemässa äga rum i närbelägna Louis
de Geer konsert & kongress i Norrköping. Där kommer många researrangörer finnas på plats. Mer information
eller intresserad att ställa ut?
Kontakta ArbetSams kansli: info@arbetsam.com eller 011-23 17 30.
Mer info inom kort på www.museimassan.se
 Arbetslivsmuseernas dag i Västra Götaland 2014.

Boka in den 26-27 april 2014 för Ditt museums medverkan.
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Arbetskläder
GOT to Trade har fått möjlighet att starta upp produktionen av Blåblusen som inte längre går att få tag på via normala kanaler. För att kunna göra detta behöver de få in beställningar på minst 300st.
Därför skickar NAV detta erbjudande till alla medlemmar i NAV och MiV (Maritimt i Väst).
PRODUKTBESKRIVNING
• Blåkläders ”Blåblus”
• 100% bomull, 275g/m2
• Två knappar
• Lång ärm med smal manschett
• Bröstficka på vänster sida
STORLEK: S-XXXL

PRIS 275 kr inkl moms (fritt vårt lager)
minibeställning 10st
GOT to Trade hjälper er gärna med tryck och brodyr
eller annan profilering av plaggen.
Offereras separat.

Blåblusar/bussaronger beställs direkt från:
GOT to Trade
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
Mattias: 0768-56 72 70
Thomas: 0707-49 48 11
Hemsida: www.gottotrade.se
e-post:
info@gottotrade.se
Sista dag för beställning är 2013-10-15.
10% av ordervärdet faktureras vid ordertillfället
och resterande vid leverans.

Om nyhetsbrevet
Redaktion:
Maj-Lis Carlsson
Einar Brodin
Thomas Gruvesäter

072-246 92 32
031-82 95 44
0503-314 15

info@navivast.se
einar@navivast.se
thomas@navivast.se

Vi i redaktionen vet att Ni i föreningarna har massor av
både intressant och underhållande material i Era gömmor. Vi är alltså tacksamma för alla bidrag till, och synpunkter på nyhetsbrevet, i form av både text och bilder.

Papperspost:

e-post (funderingar och material till nyhetsbrevet):

NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
Box 6009
S-461 06 TROLLHÄTTAN

info@navivast.se
Tel: 072-246 92 32
Nästa nummer utkommer den 1 november 2013.
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