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  i NAV 

Höstkonferensen i Lidköping den 12 oktober inställd 

NAVs Höstkonferens som skulle hållits i Restaurang Galejans lokaler vid Vänermuseet i Lidköping den 12 oktober 

i år fick tyvärr ställas in. 

Styrelsen tog detta drastiska beslut på grund av att för få deltagare hade anmält sig till konferensen. 

Årets Arbetslivsmuseum 
Återigen har en av NAV’s medlemmar erhållit en prestigeladdad utmärkelse. 

 

S/S Trafik Hjo har utsetts till Årets Arbetslivsmuseum 2013  
 

S/S Trafik utgör en unik spillra av en svunnen transporthistoria, som hade stor betydelse för landets utveckling. På 

den K-märkta ångaren kan dagens besökare studera hur man färdades för drygt hundra år sedan 

Idag meddelade Arbetets museum  att Ångaren Trafik i Hjo utsetts till Årets Arbetslivsmuseum 2013. 
 

Läs hela motiveringen på Arbetets museums hemsida: 
http://www.arbetetsmuseum.se/index.php?option=com_content&view=article&id=1302:arets-arbetslivsmuseum-
2013&catid=53:pressmeddelanden&Itemid=74  
 

S/S Trafik, med Hjo som hemmahamn, är en av Sveriges äldsta och bäst bevarade ångbåtar. 

Fartyget K-märktes 2001 av Sjöhistoriska museet och bedömdes ha "ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde". 

Av sjöfartsinspektionen är S/S Trafik klassat som traditionsfartyg. 

Trafik drivs av den ideella föreningen Sällskapet S/S Trafiks Vänner, som vårdar och trafikerar fartyget.  
 

Årets arbetslivsmuseum utses av en jury som i sin tur utses av Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas Samarbets-

råd, Statens Försvarshistoriska museer, Statens Maritima Museer och Sveriges Järnvägsmuseum.  
 

Tidigare utmärkelser till NAV-medlemmar: 

Qvarnstensgruvan Minnesfjället i Lugnås utsågs till Årets Arbetslivsmuseum 2012 

Göteborgs Remfabrik utsågs till Arets industriminne 2012 

Aktuellt 

 Översättningshjälp  

Behöver Ni hjälp med översättning? Vi kan förmedla kontakt med mindre professionella översättare. 

 Mikrofinansiera ditt kulturprojekt! 
Under 2014 lanserar Västra Götalandsregionen en ny finansieringsform av kulturprojekt: mikrofinansiering via 

webbsajten crowdculture.se. Det innebär att du kan lägga upp ditt kulturprojekt på webben och få privata aktörer 

att investera, samtidigt som Västra Götalandsregionens kulturnämnd skjuter till offentliga medel. Vi vänder oss 

till alla kulturprojekt med hemvist i Västra Götaland. 
 

Vi återkommer inom kort med mer information. 

Foto: Thomas Gruvesäter  Foto: Thomas Gruvesäter  Foto: Thomas Gruvesäter  

http://www.arbetetsmuseum.se/index.php?option=com_content&view=article&id=1302:arets-arbetslivsmuseum-2013&catid=53:pressmeddelanden&Itemid=74
http://www.arbetetsmuseum.se/index.php?option=com_content&view=article&id=1302:arets-arbetslivsmuseum-2013&catid=53:pressmeddelanden&Itemid=74
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Kurser 

Foto: Ingemar Beiron  

På gång 

Wikipedia-kurs i Skara 23/10 
 

Onsdagen den 23 oktober samlades 16 personer från 

olika arbetslivsmuseer för att lära sig grunderna i hur 

man själv lägger ut information, bilder och fakta om 

sina respektive museer på Wikipedia. Först fick vi veta 

hur Wikipedia fungerar och vilka regler som gäller. Vi 

fick bl.a. lära oss att det är riskfritt att radera text av 

misstag på Wikipedia, för alla ändringar går att göra 

ogjorda, och om någon försöker sabotera så blir deras 

inlägg blockerade för en tid. Vi fick också många an-

vändbara tips, t.ex. hur man bevakar sina egna intresse-

områden, och att det kan vara vettigare att lägga in nya 

texter i diskussionsfältet först. Sedan fick vi öva på att 

lägga in både bilder och texter. Dagen var mycket in-

tressant och givande. På förmiddagen hade Skara- 

Lundsbrunns Järnvägar dessutom öppet i sina lokstallar 

och verkstad för intresserade. Utbildningen anordnades 

av Arbetsam i samarbete med Wikimedia. 

 Magasinet Företagsminnen  
Nu erbjuder Centrum för Näringslivshistoria dig som är medlem i NAV att prenumerera på tidskriften Företags-

minnen till förmånligt pris. 
 

Du får en tidskrift fylld med historier från näringslivet om driftiga människor, framgångssagor och konkurser, 

uppfinningar, språkbruk, varumärken, produkter, recensioner och mycket mer. Företagsminnen ges ut av Cent-

rum för Näringslivshistoria och utkommer fem gånger per år.  
 

Lättast tecknar du din prenumeration på: www.naringslivshistoria.se/prenumerera.  

Din kampanjkod är: NAV2013 (skrivs in i rutan rabatt-/kampanjkod). 
 

Du får fem nummer av Företagsminnen för 200 kronor (inkl. 6 % moms) i stället för ordinarie prenumerations-

pris som nu är 280 kr per år. 
 

Mer om Centrum för Näringslivshistoria får du veta på www.naringslivshistoria.se, eller genom att ringa Anna 

Linderoth direkt på tel 08-634 99 50 eller sänd ett mejl till anna.linderoth@naringslivshistoria.se. 

Aktuellt (forts.) 

 Enkät till arbetslivsmuseerna 
En enkät håller på att skickas ut till alla arbetslivsmuseer i regionen. Enkät är avsedd att kartlägga nuläget för 

regionens arbetslivsmuseer och ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta arbete. 

Det är därför av största vikt att så många som möjligt svarar på denna enkät. 

Ert svar är betydelsefullt som en del i ett underlag till ett handlingsprogram för fortsatt utveckling och bevarande 

av våra arbetslivsmuseer. Länk till enkäten: http://survey.innovatum.se/statistik_enskilt_index.asp?id=312 

Har ni några frågor eller synpunkter kring enkäten kontakta Pia Åkesson 

pia.e.akesson@innovatum.se  eller telefon 0501-40508. 
 

 5:e november 2013 - Kompetensväxling 
Kick off inför sommaren 2014. Under en halvdagsaktivitet får du inspiration och information om hur feriearbe-

tare 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 besöksnäringsutveckling ge-

nom ungas delaktighet och ny teknik. 

Dagen är kostnadsfri och anmälan kan göras hos: 

marta.gustafsson@innovatum.se eller 0520-289431 med information om förening, namn, mail och telefon. 

http://survey.innovatum.se/statistik_enskilt_index.asp?id=312
mailto:marta.gustafsson@innovatum.se
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 27 november 2013 - Utbildning sociala medier 
Passa på och lär dig mer om hur man kan använda sociala medier för att med enkla medel kan nå ut till och kom-

municera med en ny och större publik. 
I anslutning till utbildningsdagen så erbjuder vi även anpassade workshoptillfällen för praktiskt arbete och för-

djupning i hur man använder sig av informationsportaler och nya medier. 
Inbjudan kommer inom kort 
Plats: Innovatum i Trollhättan 
Arrangörer: NAV och Innovatum 

 18 januari 2014 - Utbildning i omhändertagande av arkiv 
En utbildning i konsten att arkivera rätt kommer att hållas av Liz Gunnarsson från Älvsborgs läns föreningsarkiv 

(ÄLFA). Liz kommer att gå igenom vad som ska arkiveras och hur det ska (kan) ske och varför. 

Plats: Inte fastställd 

Arrangörer: NAV 

 24-25 januari 2014 - Museimässan 2014  - upplev ett museum (ArbetSam) 
 

En nationell museimässa där ArbetSam 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 

Datum: 24-25 januari  Plats: Arbetets museum, Norrköping 

 26-27 april 2014 - Industrihistorisk dag med arbetslivsmuseer. 
För att synliggöra och marknadsföra arbetslivsmuseerna som spännande besöksmål och platser för kunskap och 

upplevelser vill NAV tillsammans med Innovatum under 26-27 april anordna en industrihistorisk dag på Innova-

tum i Trollhättan. Dagen (en dag eller en helg) skall kombinera Innovatums aktiviteter för barn och familjer med 

att arbetslivsmuseerna visar upp sina levande aktiviteter (hantverk, maskiner, information, föredrag mm). Vi tror 

att detta kan locka många besökare och positiv uppmärksamhet för arbetslivsmuseerna. Dagen/dagarna skall 

också kombineras med årsmöte för NAV och en trevlig mötesplats för arbetslivsmuseerna. 

Vi återkommer med mer information och inbjudan till att medverka.  

 Arbetet med att ta fram underlag för nästa års utgåva har påbörjats. Målet är som tidigare att ha en färdig karta 

till TUR-mässan i mars månad 2014.  

Alla arbetslivsmuseer kommer att få en blankett med vissa förtryckta uppgifter, hämtade från tidigare karta. 

Dessa uppgifter måste kontrolleras och kompletteras med andra uppgifter för att underlätta våra kontakter med er 

i samband med olika frågor, aktiviteter etc. 
 

Mer information kommer i samband med utskick. 

Redaktion: 
Maj-Lis Carlsson 072-246 92 32  info@navivast.se 

Einar Brodin 031-82 95 44 einar@navivast.se 

Thomas Gruvesäter 0503-314 15 thomas@navivast.se 

Om nyhetsbrevet 

Papperspost: 
NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst 
Box 6009 
S-461 06 TROLLHÄTTAN  
e-post (funderingar och material till nyhetsbrevet): 
info@navivast.se 

Hemsida: www.navivast.se 
Tel: 072-246 92 32   
Org.nr. 80 24 61-1413 
Bankgiro 780-7365  
Nästa nummer utkommer den 1 februari 2014. 
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Vi i redaktionen vet att Ni i föreningarna har massor av 

både intressant och underhållande material i Era göm-

mor. Vi är alltså tacksamma för alla bidrag till, och syn-

punkter på nyhetsbrevet, i form av både text och bilder. 

På gång (forts.) 

http://www.museimassan.se
mailto:info@navivast.se
http://www.navivast.se/

