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Anna Margaretha A lströmer
1. Sammanträdets öppnande

1.1 . Ordforande, Ingvar Axelsson, öppnade sammanträdet, och hälsade deltagarna
välkomna.

2. Valav:
2.1. Till ordforande ltjr sammanträdet valdes Ingvar Axelsson.
2.2. Till sekreterare lor sammanträdet valdes Thomas Gruvesäter.
2.3. Till protokollsjusterare, att jämte ordforande, justera dagens protokoll valdes

Einar Brodin.

3. Godkännande av dagordningen
3.1. Dagordningen forelades och godkändes.

4. Föregående styrelseprotokoll
4.1. Protokoll från styrelsesammanträde 8, 2012-11-13 godkändes.

4.2. Journal med ej avslutade frågor från loregående och tidigare styrelsesammanträ-
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den genomgicks och godkändes.
Punkter ijournalen tas upp under respektive punkt i protokollet.

5. Ekonomi
5.1 . Ekonomiska rapporter.

Utsända balans- och resultatrapporter, daterade 2012-12-31, beträffande fore-
ningens ekonomi.

6. Medlemsfragor
6.1. Rapport om medlemsläget

6. I . I . Sedan {örra styrelsesammanträdet har två nya medlemmar ti I lkomm it.
Vi har lor närvarande 78 resistrerade medlemmar i NAV.

7. Rapporter
7.1. Rapporter från styrelseordförande

7 .1.1. Ingvar Axelsson och Einar Brodin har besökt Västsvenska Handelskam-
maren. Det var ett "bra möte", som bådar gott inför fiamtiden.

7 .1.2. Kontakterna med Chalmers pågår.

7 .l .3. Ingvar Axelsson håller på och etablerar kontakter med Göteborgs Uni-
versitet.

7 .1.4. Ingvar Axelsson har tillskrivit Västtrafik med förslag om ett samarbete
kring resor till besöksmål inom vårt område. Västtrafik har inte svarat.
Ingvar tar nykontakt.

7.2. Rapporter från styrelsemedlemmar
7 .2.1. Lisa Jonsson informerade från slutkonferensen "KLIV 2.0 - kultur och

lärande i vardagen" i Tibro den29lll 2012.
Livlig diskussion om ämnet kom igång, och inom styrelsen f-rnns intresse
att stödja liknande projekt i framtiden.

8. Organisation
8.1. Organisationsplan

8.1.1. Inga forändringar har skett sedan {tirra styrelsesammanträdet.

8.2. Verksamhetsplan
8.2.1. Inga l'orändringar har skett sedan forra styrelsesammanträdet.

9. Kommande aktiviteter
9.1. Konferenser

9.1 .l . NAV's vårkonferens och årsmöte 2013
9.1 .1 .l . Datum beslutades till20-21 april.
9.1.1.2. Qvarnstensgruvan i Lugnås {tireslogs som plats for konferensen. Lisa
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Jonsson kollar med Lugnås.
Forsvik och Karlsborg anfordes som alternativ.

9.1 .l .3. Förhandsinformation om datum ska gä ut till samtliga museer, till-
sammans med information om subventionerat boende.

9.1.1.4. Som arbetsgrupp for konferensen utsågs: Lisa Jonsson, Maj-Lis
Carlsson och Ingvar Axelsson.

9.l .2. Avslutningskonferens i projektet Kompetensväxling 2012 kommer att
hållas på Rörstrands Center, Lidköping, den 512.

9.2. Kurser
9.2.1. Diskussioner pågår med ArbetSam och Bohusläns Hembygdsforbund,

om att ordna en "Söka-pengar" konferens inom Västra Götalandsregio-
nen.

9.3. Mässor
9.3.1 . TUR-mässan 2013

9.3. 1 .1 . Vi kommer att, som tidigare, dela monter med Repslagarmuseet.
9.3.1 .2. Inbjudan har gått ut till museerna, med I 5/2 som sista datum att in-

komma med material till bildspelet.
9.3.1 .3. Påminnelse ska sändas ut till museerna. I den ska inkluderas text om

att NAV ffir rätt att använda bilderna även framgent.
9.3.1.4. Med bildspelet som grund ska en CD produceras, och distribueras till

medverkande museer.
9.3.1.5. Per Rosön har engagerats i gruppen flor framtagning av bildspelet.
9.3.1 .6. Rätten att använda insänt material måste säkerställas.
9.3.1 .7 . I möjligaste mån ska tidsenlig klädsel bäras på mässan.

10. Projekt
10.1. IMVG

10. l.l. Handlingsplanen är inlämnad till Västra Götalandsregionen.
Tomas Olsson vill "prata om planen".

10.1.2. Innovatum kommer att anställa en resursperson på l/z-tid, som kommer
att arbeta 20-25% med IMVG (50Yo av50%o\.
Vi har möjlighet att utnyttja personen mot ersättning. uppskattningsvis
50.000:- ftir l0% på årsbasis.
Innovatum kommer att informera styrelsen om kompetenskrav, kulturhi-
storisk kompetens och löreningsvana, innan annonsering.
Beslut om huruvida vi vill utnyttja detta fattas när vederbörandes kompe-
tens är känd.

10.1.3. Arbetsgruppen for IMVG kvarstår tills vidare.

{f}
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10.2. Hemsidan
10.2.1. Inget nytt att rapportera.

10.3. Nyhetsbrevet
10.3.1.1. Nyhetsbrev nr 1-2013 ska utkomma 1122013.
10.3.1.2. Material ska vara Thomas Gruvesäter tillhanda, som e-post, senast

2011.
1 0.3. I .3. Fasta utgivningsdagar beslutades till: 1 12, 1 I 5, 1 18 och I / I 1 .

10.3.1 .4. Sten Björkman konsulterar tryckarproffs for information om I?irgse-
parerlng etc.

10.3.1 .5. Ansvarig utgivare är ordförande.

10.4. Besöksmålskartan
10.4.1 . Förfrågan har gått ut till alla museer om medverkan på kaftan med for-

mulär for önskad information på kartan. Svar har börjat komma in.
10.4.2. Efter tidsfristen ska vi rinsa runt till de museer som inte svarat.

10.5. Marknadsföring
10.5.1. Vi ska inventera våra lager av broschyrer till nästa styrelsesammanträde.

Eventuellt behöver vi trycka ytterligare.
10.5.2. In{iir nytryck ska vijustera en del småmissar i upplaga I .

10.5.3. Per Rosdn uppmärksammade styrelsen på att väldigt få människor syns
till på bilder ivåra informationsmaterial.

10.5.4. Per Rosdn visade en skylt med information om ljudguide for Stegeborg,
där man ringer ett lokalnummer och får information uppläst i mobiltele-
fonen.
J{cir man söker på tjdnsten, som heter GuideToMe, hamnar man på
O nSpot St ory's he ms i da (sekreterarens anmärkn ing).

10.6. Kvarngruppen
10.6.1 . Från Kvarngruppen fanns inget nytt att rapportera.

10.7. Blå Slingan
10.7.1. Från Blå Slingan fanns inget nytt att rappoftera.

10.8. Kulturstrategiskt uppdrag 2013-2015
10.8.1 . Uppdraget gäller tills vidare.

11. Inkomna skrivelser
I l.l. lnkomna skrivelser har redovisats under resoektive rubriker.

12. Övriga frågor
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12.1. ArbetSam
12.1.1. Beslutades att köpa annons i Museiguiden 2013 (lika 2012)" med justerat

innehåll. Maj-Lis Carlsson, lngvar Axelsson och Einar Brodin skriver om
texten.

12.2. Övrigt
12.2.1. Per Rosen presenterade ftirslag till logotyp i f;irg.
12.2.2. Per Rosdn upplyste om en gruppftirsäkring hos Länsforsäkringar i

Halland som Hembygdsförbundet erbjuder sina medlemmar.
12.2.3. Ingvar Axelsson kommer att få offert på ansvarsl'orsäkring från Länsför-

säkringar.
12.2.4. Ett samarbete med Maritimt i Väst är initierat. Ingvar Axelsson tar vidare

kontakter.
12.2.5. lngvar Axelsson delade ut "Minnesanteckningar 2012-11-23" från Kul-

turforum 2012.

13. Kommande styrelsesammanträde(n)
13.1. Kommande styrelsesammanträden är planerade till:

2013-02-07, kl 09,30. Preliminärt hos Skepplanda Hemvärns och Kulturfore-
ning.
2013-03-06, kl 09,30. Plats bestäms senare.
2013-04-04, kl 09.30. Plats bestäms senare.

14. Sammanträdets avslutande
14.1. Ordforanden tackade de närvarande, varefter han forklarade sammanträdet av-

slutat.

J u steras (ord l-orand e)

Einar Brodin


