NAV
industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Protokoll nr två (2) 2011 fört vid styrelsemöte med
NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
Plats:
Ombord på S/S Trafik, Hjo
Tid:
2011-08-25 kl. 10.00-14.00
Närvarande:
Ingvar Axelsson
Åke Paulsson
Per Hållén
Einar Brodin
Thomas Gruvesäter
Christina Centerwall
Hans Hellman
Sofia Wegraeus
Lisa Jonsson

Tollereds Öfvre Kraftstation
Skara-Lundsbrunns järnväg
Stenriket Malmön
Göteborgs Remfabrik
S/S Trafik Hjo
Hillefors Grynkvarn
Forsviks bruk/Västarvet/ArbetSam
Foajé (adjungerad)
Innovatum Science Center (adjungerad)

Ej närvarande:
Bernt Larsson
Börje Johansson
Erik Wegraeus

Repslagarmuseet
Repslagarmuseet
utredare VGR (adjungerad)

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna och tackade Thomas
Gruvesäter för inbjudan att hålla mötet ombord på S/S Trafik.
2. Val av protokollförare
Till protokollförare för mötet valdes Lisa Jonsson.
3. Val av protokollsjusterare
Till att, jämte ordförande, justera protokollet valdes Einar Brodin.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen förelades och godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsemöte 2011-06-20 upplästes och godkändes.
Aktuella punkter för uppföljning:
4c. Protokoll nr 11 och 12 från interimsstyrelsen saknas.
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Lisa Jonsson har missat att skicka ut dessa. Ska ske omgående efter underskrift
av justerare.
5a. Kontaktvägar för kommunikation med Västra Götalandsregionen
etableras.
viktiga kontaktpersoner för NAV är Tomas Olsson med ansvar för
kulturarvsfrågor samt Birgitta Adler med ansvar för den ideella sektorn på
kultursekretariatet. En rutin behövs för att hålla dem och eventuellt även
kulturnämnden informerad.
5b-d. Vision, verksamhetsplan, budget
Tidigare vision från 2009-11-16 ska bifogas protokollet. Därefter arbete med
eventuella förändringar. Verksamhetsplan och budget ska åtföljas visionen.
5e. Arkivet
Uppdrag ges till Lisa Jonsson att i samråd med Repslagarmuseet utreda
dokumenthanteringen.
8.
Samarbete med Innovatum Science Center
Diskussionen fortsätter om Innovatums roll. Lisa Jonsson informerade att
Innovatum Science Center har uppdrag från VGR:s kulturnämnd att arbeta med
”Industrisamhällets förändring” med särskilt ansvar att stötta arbetslivsmuseerna
i Västra Götalandsregionen. Hans Hellman informerade att Västarvet arbetar
med att formulera sitt industrihistoriska uppdrag. Avstämningar mellan parterna
är viktigt.
10. Samarbete med Västsvenska Handelskammaren
Tollereds Öfvre kraftstation har haft besök av representanter för
Handelskammaren. NAV:s besöksmålskarta fanns i Handelskammarens monter
under Göteborgs Kulturkalas. 13-14 oktober håller Handelskammaren jubileum
på Svenska mässan. Ingvar och Einar håller i kontakterna med
Handelskammaren och undersöker möjligheterna att delta i en utställning under
jubileet.
I samband med denna punkt väckte Per Hållén frågan om eventuellt samarbete
med fackliga organisationer.
11. Sveriges Hembygdsförbund – konferens om civilsamhället
Lisa och Ingvar informerade om den konferens som hålls i Uddevalla 18-19
oktober och som NAV är med och samarrangerar tillsammans med bla
hembygdsrörelsen, Västra Götalandsregionen, ArbetSam och
Riksantikvarieämbetet.
Synpunkter framfördes att konferensen är planerad till vardagstid trots att många
har svårt att deltaga. Detta kommer att beaktas i utvärderingen av konferensen.
Att inbjudan innehåller information om Hus med historia kan bidra till att
arbetslivsmuseer inte ser att konferensen angår dem.
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13 d. Besöksmålskartan
Styrelsen ger i uppdrag åt Repslagarmuseet att inventera hur många kartor som finns
kvar. Redovisas på nästa styrelsemöte.
Kartans framtid behöver diskuteras i samband med framtagande av vision och
verksamhetsplan för NAV.
Slut på uppföljning av föregående protokoll.
6.

Ekonomiredogörelse
Åke Paulsson redogjorde för arbetet med överlämningen från Repslagarmuseet.
3 augusti 2011 registrerades NAV som ideell förening med
organisationsnummer 802461-1413. Bankgirokonto är öppnat i Swedbank,
kontonummer: 780-7365.
NAV behöver rekvirera det sedan tidigare beviljade bidraget från VGR på
300tkr snarast. Föreningen har för närvarande ca 8300 kr i skulder.
Diskuterades medlemsrekrytering till NAV och utgifter för hyra och utrustning
mm till Repslagarmuseet.
Innovatum erbjöd att ta vissa kostnader för NAV till dess att bidraget från VGR
är utbetalat.

7. Avrapportering från Sofia Wegraeus
Arbetsgrupp för framtagande av hemsida utses: Sofia, Åke och Lisa.
Provversion ska presenteras på nästa styrelsemöte.
Beslutas att NAV ska äga domänen. Hemsidan ska riktas till allmänheten och
finnas på svenska, engelska och tyska.
Sofia presenterade ett förslag på presentationstext av ett enskilt
arbetslivsmuseum. Diskuterades att denna fråga kommer längre fram i arbetet.
Hemsidan ska vara en medlemsförmån för medlemmarna i NAV.
Avstämningar behöver göras så att NAV vet hur länge projektet kan pågå.
Förslag på logotyp för NAV kommer att presenteras om en vecka och skickas ut
till styrelsen.
8.

Övriga frågor
a. Kvarngruppen
Chris föredrar kort gruppens arbete. Lördagen den 19 november kommer ett
kvarnprogram att hållas på Mölndals museum.
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9.

Nästa möte
Torsdagen den 13 oktober kl. 10.00 på Remfabriken i Göteborg.
Då ska beslutas tidpunkter för resten av höstens möten.

10. Avslutning
Ordföranden Ingvar Axelsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare

Justerare

Lisa Jonsson

Ingvar Axelsson

Einar Brodin
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