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NAV - Industrihistoria och Arbetslivsmuseer i Väst
Utbildningar / seminarier
Framtidens Förening
Utbildningen Framtidens Förening har delvis genomförts under första delen av året.
En av kurserna kom inte att genomföras, på grund av för få anmälningar. Den kommer att genomföras vid
ett senare tillfälle i år.
Information om anmälningar mm kommer att sändas ut till alla, när tid och plats bestämts.

TUR 2015
NAV deltog även i år på resemässan TUR 2015.
Vi tackar de föreningar som har ställt upp i vår monter och spridit budskapet om NAV och sin egen förening, och
naturligtvis om andra medlemsföreningar.
Årets mässa var ytterligare bantad, en trend som synts under några år.

Besöksmålskartan 2015
Lagom till TUR 2015 kom årets besöksmålskarta från tryckeriet, och delades, som vanligt, ut på TUR-mässan.

Arbetslivsmuseernas dag 2015
Arbetslivsmuseernas dag 2015 kommer att genomföras den 9 maj, på Innovatums område i Trollhättan.

Alla är hjärtligt välkomna att besöka arrangemanget.

Årsmöte 2015
NAV’s årsmöte kommer att hållas kl. 10,00 på Innovatum Science Center i Trollhättan den 10 maj.
Inbjudan till årsmötet har sänts ut till alla medlemmar.
Välkomna!

Aktuellt
Pressmeddelande: Göteborgs Insjörike 2015-03-16.
Historiska besöksmål lanserar ny hemsida och mobilapp
Nätverket ”Vår historia berättar…” får ny hemsida och en gemensam besöksguide till sina anläggningar.
Det ideella nätverket ”Vår historia berättar…” består vid lanseringen 2015-03-16 av tretton historiska besöksmål i
Göteborgs Insjörike. Nätverket välkomnar fler besöksmål som medlemmar.
Göteborgs Insjörike kallas med ett gemensamt namn de fem kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och
Partille.
Besök nätverkets hemsida på: www.varhistoriaberattar.se
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Aktuellt (forts)
Ideell kraft för framtiden
Samverkan mellan föreningar & kommuner
Under november månad 2015 planeras för seminarier på fyra olika platser inom Västra Götalandsregionen.
Tänkta platser och datum är
Vårgårda, 3 november
Mellerud, 5 november
Kungälv, 17 november
Mariestad, 19 november
Seminarierna avser att vara ett startskott för en långsiktig samverkan mellan kommuner och dess ideella aktörer
(civilsamhället).
Det ideella kulturarvet har ett behov av tydligare och närmare kontakt med sina kommuner.
Seminarierna arrangeras av NAV, hembygdsförbunden inom regionen, Innovatum och Västa Götalandsregionen.
Mer information och inbjudningar kommer senare.

MITT (VÅRT) MUSEUM
Vi har beslutat att låta ett museum presentera sig i varje nummer av NAV’s Nyhetsbrev.
Vill Du/Ni vara först?
Presentationen bör vara c:a en A4-sida. Ett par bilder förhöjer läsvärdet ytterligare.
Materialet sänds till: thomas@navivast.se

Svenska Industriminnesföreningen

Svenska Industriminnesföreningen värnar det industriella arvet
Svenska industriminnesföreningen (SIM) har sedan starten 1989 arbetat för att främja
intresset för industrihistoria och industriminnesvård i Sverige. Vi skall verka för forskning, bevarande och internationellt utbyte. Som opinionsbildare och en central kontaktlänk mellan alla aktörer inom industriarvsfältet vill Sim
göra industriarvet till en aktiv del av samtidens samhälle. SIM:s medlemmar är såväl enskilda som institutioner.
Medlemmarna representerar
forskning, utbildning, myndigheter, museer, arkiv samt fristående aktörer. Genom att
vara medlem i Sim är Du/Ni med och bidrar till att vårt industriella kulturarv bevaras och
uppmärksammas!
Forts på nästa sida
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Industriminnesföreningen – ett levande nätverk
SIM fungerar som ett nätverk för såväl professionellt verksamma inom det industrihistoriska området i främst Sverige som för alla andra som delar målsättningen. Föreningen tar även emot internationella medlemmar. Föreningen
samarbetar med andra föreningar och grupper inom det industrihistoriska fältet.
Industriminnesföreningen – utser Årets Industriminne
Sedan 1997 stödjer SIM industriarvsarbetet i Sverige genom priset ”Årets Industriminne”. Utmärkelsen tilldelas särskilt värdefulla industrimiljöer och industriarvsprojekt. Förutom att lyfta fram en välbevarad anläggning, är ett viktigt syfte med priset att premiera nyskapande insatser och lokalt arbete med långsiktiga mål. Några av pristagarna
genom åren är Grimetons radiostation i Halland, Ryttarens Torvströfabrik i Västra Götaland, CTH Fabriksmuseum i
Dalarna och Stripa Gruva i Örebro län. 2012 utsågs Göteborgs Remfabrik till årets industriminne.
Industriminnesföreningen och TICCIH – Sverige i världen och världen i Sverige
SIM är Sverigerepresentant för den världsomspännande industriarvsorganiationen TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage). Föreningen är också remissinstans i internationella frågor. Ett
medlemskap i SIM innebär fullvärdigt medlemskap i TICCIH. SIMs medlemmar får TICCIH:s nyhetsbrev. För ytterligare information, besök TICCIHs hemsida: www.ticcih.org.
Välkommen som medlem i Sim! Som medlem får Du/Ni
 Kontinuerlig information om det industriella arvet och industriminnesvård i Sverige
och andra länder
 Inbjudan till föredrag och seminarier
 Medlemskap i TICCIH, som inkluderar prenumeration på TICCIH’s nyhetsbrev, samt ger tillträde till
TICCIH:s konferenser, kongresser och publikationer till rabatterat pris.
 Särskild inloggning på vår nya hemsida som hade premiär under 2014.
 Inflytande över utnämningen av priset Årets industriminne
Så blir du medlem
Bli medlem direkt genom att betala medlemsavgiften till plusgirokonto 77 02 42-6!
* Enskilda 370 kr
* Studerande 250 kr
* Institutioner och organisationer 640 kr
Om du har vidare frågor eller vill komma i direkt kontakt med föreningen, skriv till:
info@sim.se
Hemsida – www.sim.se
Via sin hemsida förmedlar SIM de senaste rönen inom industrihistorisk forskning i
Sverige och internationellt och industriarvsaktualiteter inom kulturmiljövård, museer och arkiv. Detta ger medlemmar möjligheter att kommunicera, åskådliggöra och debattera aktuella frågor. Målet är att SIMs medlemmar ska rapportera om seminarier, forskningsprojekt och litteratur..
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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.
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