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Protokoll fört vid styrelsemöte med  
NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst 
 
Plats: Bengtsfors 

Bengtsfors Bilsätesveteraner – Skåpafors Servetthistoria 
 
Tid: 2012-08-21, kl. 10,00 
Protokoll nr: 6
 
Kallade: 
Ingvar Axelsson Tollereds Öfvre Kraftstation Ordförande 
Einar Brodin Göteborgs Remfabrik Vice ordförande 
Åke Paulsson Skara-Lundsbrunns järnväg Kassör 
Thomas Gruvesäter S/S Trafik Hjo Sekreterare 
Per Hållén Stenriket Malmön ord. Ledamot  Ej närv 
Ingvar Kronhamn Sällskapet Ångbåten  ord. Ledamot 
Roger Eliasson Aeroseum  ord. Ledamot 
Per Rosén Brandkårsmuseet, Borås  ord. Ledamot 
Ulf Hedin Nostalgimuseet  ord. Ledamot  Ej närv 
 
Lena Tybrandt-Strand Aeroseum Suppleant  
Sten Björkman Vagnshistoriska Museet  Suppleant 
Gunnar Wallin Föreningen Mollösund  Suppleant  Ej närv 
 
Lisa Jonsson Innovatum Science Center Adjungerad 
Henrik Olsson  Innovatum Science Center Adjungerad  Ej närv 
Maj-Lis Carlsson NAVs kansli  Adjungerad 
 
Gunvor Nilsson Bengtsfors Bilsätesveteraner 
Rolf Berg Bengtsfors Bilsätesveteraner 
 
 
1. Mötets öppnande 

1.1. Ordförande, Ingvar Axelsson, öppnade mötet, och hälsade deltagarna välkomna. 
 

2. Val av: 
2.1. Till ordförande för mötet valdes Ingvar Axelsson. 
2.2. Till sekreterare för mötet valdes Thomas Gruvesäter. 
2.3. Till protokollsjusterare, att jämte ordförande, justera dagens protokoll valdes 

Ingvar Kronhamn. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
3.1. Dagordningen förelades och godkändes. 
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4. Föregående styrelseprotokoll 
4.1. Protokoll från styrelsemötet 2012-06-08 upplästes och godkändes. 

 
5. Ekonomi 

5.1. Ekonomiska rapporter. 
Åke Paulsson hänvisade till utsända balans- och resultatrapporter, daterade 
2012-08-13, beträffande föreningens ekonomi. 

5.2. På bankkonto har vi för närvarande 65 174,10. 
5.3. Vi har fått beviljat bidrag på 300 000:-/år, för 2013-2015, enligt vår ansökan, 

från Västra Götalandsregionen. 
5.4. Vi har även fått ett bidrag på 200 000:- för år 2012. 
5.5. Fortfarande saknas betalning för några konferensdeltagare vid vårkonferensen i 

Lundsbrunn. 
 

6. Medlemsfrågor 
6.1. Rapport om medlemsläget 

6.1.1. Vi har för närvarande 57 registrerade medlemmar i NAV (oförändrat se-
dan föregående styrelsemöte).  
 

7. Rapporter 
7.1. Rapporter från styrelseordförande 

7.1.1. Ingvar Axelsson har medverkat i P4 Göteborg, på inbjudan från Fredrik 
Wegraeus. Ytterligare NAV- medlemmar kan komma att bjudas in för att 
berätta om sina museer. Påpekades att detta inte får bli exklusivt för Gö-
teborg. 

7.1.2. Riksantikvarieämbetet kommer att ha ett höstmöte i Malmö. Beslutades 
att vi inte ska delta. 
 

7.2. Rapporter från styrelsemedlemmar 
7.2.1. Lisa Jonsson efterlyser en avstämning av VGR's anslag till Sofia och 

Fredrik Wegraeus verksamhet. 
7.2.2. Både Aeroseum och Repslageriet har haft kontakt med Fredrik Wegrae-

us. 
7.2.3. På frågan om hur vi kan utnyttja kontakten med Fredrik Wegraeus, beslu-

tades att Ingvar Axelsson kontaktar Tomas Olsson på Västra Götalands-
regionen. 
 

8. Organisation 
8.1. Organisationsplan 

8.1.1. Thomas Gruvesäter presenterade en uppdaterad organisationsplan, date-
rad 2012-06-12. Planen distribueras till styrelsemedlemmarna för kom-
mentarer. 

8.1.2. I planen har varje styrelsemedlem tilldelats ett specialområde att vara 
"huvudman" för. 
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8.1.3. Per Rosén föreslog att vi kategoriserar museerna, för att lättare kunna 
koppla respektive museum till "sitt" specialområde. Vissa museer kom-
mer att platsa i flera kategorier.  
Åt Ingvar Axelsson, Maj-Lis Carlsson, Lisa Jonsson och Per Rosén upp-
drogs att kategorisera medlemsmuseerna och koppla ihop dessa med re-
spektive "specialist" i vår organisationsplan. 
 

8.2. Verksamhetsplan 
8.2.1. Thomas Gruvesäter meddelade att endast ett par kosmetiska ändringar 

gjorts i verksamhetsplanen, samt att denna daterats (2012-06-12). Planen 
distribueras till styrelsemedlemmarna tillsammans med organisationspla-
nen. 
 

9. Kommande aktiviteter 
9.1. Konferenser 

9.1.1. Lisa Jonsson meddelade att hon varit på ett planeringsmöte för en konfe-
rens om "Ideell kraft för framtiden", tillsammans med 3st hembygdsför-
bund, NAV och Innovatum, samt Tomas Olsson och Birgitta Adler från 
Västra Götalandsregionen. 
Konferensen planeras att hållas i Falköping den 17 eller 24 november. 

9.1.2. Som arbetsgrupp för NAV's höstkonferens utsågs: Lisa Jonsson, Maj-Lis 
Carlsson, Per Rosén och Thomas Gruvesäter, med Sten Björkman som 
backup. 
Ingvar Axelsson har varit i kontakt med Rydals museum, för att förlägga 
konferensen där. 
 

9.2. Kurser 
9.2.1. Inga kurser i NAV's regi är planerade för tillfället. 

 
9.3. Mässor 

9.3.1. Aeroseum anordnar mässor/temadagar med olika teman. 
- Göteborgs modell- och hobbymässa. 
- Barnens flyghelg med Göteborg Aero Show. 
Närmast förestående är World of stones, sten- och mineralmässa. 
Roger Eliasson återkommer med mera information inom kort. 

9.3.2. NAV är välkomna att presentera oss hos Aeroseum på deras mässor. 
 

10. Projekt 
10.1. IMVG 

10.1.1. Informerades om att arbetsgruppen för Handlingsplan 2012 träffas den 
30/8, förmodligen hos Innovatum. 
 

10.2. Hemsidan 
10.2.1. Åke Paulsson informerade om att lösenordsskyddad del till hemsidan är 
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klar.  
Användarnamn: navivast 
Lösenord: 1435 

10.2.2. För att komplettera hemsidan med uppgifter om telefon och e-post, krävs 
vederbörandes godkännande (personuppgiftslagen). De närvarande, till-
komna medlemmarna i styrelsen lämnade sitt godkännande. 
Därmed har alla styrelsemedlemmar lämnat sitt godkännande. 

10.2.3. Roger Eliasson framförde Facebook som effektivt marknadsföringsme-
dia.  
Åke Paulsson svarade att det inte är något problem att skapa ett face-
bookkonto. Det förutsätter dock kontinuerlig skötsel. Vi undersöker om 
vi kan få extern assistans med detta. 
 

10.3. Besöksmålskartan 
10.3.1. Planering av nästa års karta tas upp på nästa styrelsemöte. 

 
10.4. Marknadsföring  

10.4.1. BK Reklam i Borås har kommit med "erbjudande" om reklam på deras 
reklamtavlor på campingplatser och liknande. 
Remfabriken har köpt reklam: 7sek, 10ggr/tim. Kostnad 7 000:-/år. 
Mötet konstaterade att detta är angelägenheter för våra medlemmar, inte 
för NAV. 

10.4.2. Thomas Gruvesäter presenterade tre olika förslag till en enkel broschyr, 
märkta I, T och E (Ingvar Axelsson, Thomas Gruvesäter och Einar 
Brodin). Önskemål framfördes om mera bilder. Eventuellt kan "Hjulet" 
användas, och förses med bilder mellan ekrarna. 
Kontaktuppgifter ska enbart finnas på sista sidan 
Kommentarer, åsikter och förslag e-postas till Thomas Gruvesäter inom 
10 dagar. 

10.4.3. Per Rosén framförde önskemål om logga i färg. Förslaget bordlades 
tillsvidare. 
 

10.5. Kvarngruppen  
10.5.1. Från Kvarngruppen fanns inget nytt att rapportera. 

 
10.6. Blå Slingan 

10.6.1. Upprop har sänts ut till alla registrerade medlemmar, med uppmaning att 
komma in med synpunkter senast 31/8. Ännu har inga svar inkommit. 
 

11. Inkomna skrivelser 
11.1. Inkomna skrivelser har behandlats under tidigare punkter. 

 
12. Övriga frågor 

12.1. ArbetSam 
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12.1.1. Beslutades att vi inte ska distribuera information om ArbetSams kurser, 
eftersom de flesta av våra medlemmar får denna information direkt från 
ArbetSam. Dock ska datum för dessa finnas i kalendern på vår hemsida, 
enligt tidigare beslut. 

12.1.2. Frågan väcktes om någon från styrelsen närvara vid någon av ArbetSams 
aktiviteter?  
Det kan bli aktuellt om representationen är exklusivt för NAV. Ordföran-
de godkänner i varje enskilt fall, eventuellt efter att ha rådgjort med kas-
sören. 

12.1.3. Maj-Lis Carlsson har kontakt med ArbetSam för att förhindra att deras 
och våra aktiviteter kolliderar i tiden. 
 

13. Kommande styrelsemöte(n) 
13.1. Kommande styrelsemöten är planerade till: 

2012-09-20, kl 10,00, Aeroseum 
2012-10-13, kl 10,00, Höstkonferens, se punkt 9.1.1 
2012-11-13, kl 10,00, plats meddelas senare 
 

14. Mötets avslutande 
14.1. Nästa styrelsemöte bestämdes till 2012-09-20, kl 10,00, att avhållas hos Aero-

seum. 
14.2. Ordföranden tackade de närvarande och speciellt värdföreningarna, Bengtsfors 

bilsätesveteraner och Skåpafors servetthistoria, varefter han förklarade mötet 
avslutat. 

 
 

Vid protokollet 
 
…………………………. 
Thomas Gruvesäter 
 
Justeras (ordförande) Justeras 
 
…………………………. …………………………. 
Ingvar Axelsson Ingvar Kronhamn 
 


