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Verksamhetsberättelse för föreningen  
NAV  - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst. 

 
Verksamhetsåret 2011 

 
 
Bakgrund 
 
Årsmötet 2011-05-21 ägde rum i Folkets Hus på Bohus-Malmön. 
Vid detta årsmöte bildades föreningen genom övergång från interimistisk verksamhet sedan 
uppstarten år 2009. 
 
Styrelse 
 
Vid ovan angivet årsmöte valdes följande ordinarie styrelse för ett år. 
 
Ingvar Axelsson, Tollereds Öfvre Kraftstation valdes till ordförande 
 
Ordinarie ledamöter 
Bernt Larsson, Repslagarmuseet i Älvängen 
Börje Johansson, Repslagarmuseet i Älvängen 
Christina Centerwall, Hillefors Grynkvarn 
Einar Brodin, Göteborgs Remfabrik 
Hans Hellman, Forsviks Bruk 
Per Hållén, Stenriket Malmön 
Thomas Gruvesäter, S/S Trafik Hjo 
Åke Paulsson, Skara Lundsbrunns Järnväg 
 
Revisor 
Erik Wegraeus valdes till revisor på ett år 
 
Valberedning 
Lisa Jonsson, Innovatum Science Center 
Margareta Persson, Borås Textilmuseum valdes till valberedning. 
 
Möten 
 
Förutom ett konstituerande möte i anslutning till årsmötet 2011 har styrelsen haft fyra ordinarie 
styrelsemöten. 
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Medlemmar 
 
De 129 museer som var med på Besöksmålskartan 2011 ansågs som medlemmar detta första år. 
 
Ekonomi 
 
Årsbokslutet redovisar verksamhetens ekonomi för år 2011. 
 
Styrelsens arbete under år 2011 
 
Styrelsens arbete under året har till största delen ägnats åt att ge föreningen en organisatorisk 
stabil grund och identitet genom strukturering av styrelsearbetet, framtagande av logotype m m. 
 
Styrelsen har också arbetat med överflyttning av kansliverksamheten från Repslagarmuseet i 
Älvängen till NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, Box 6009, S-461 06 
TROLLHÄTTAN. Telefon: 072-2469232, e-post: info@navivast.se. 
Genom Maj-Lis Carlsson har föreningen fått tillgång till en kvalificerad kanslitjänst på ideell bas 
med placering i Nol. 
 
Extern verksamhet 
 
Föreningen har varit mycket aktiv i externa verksamheter. Dessa aktiviteter är nödvändiga att 
driva då föreningen därigenom kan påverka den mer långsiktiga utvecklingen, och därigenom bli 
av betydelse för det industriella kulturarvets överlevnad och våra egna föreningars löpande 
verksamhet(er) och utvecklingspotential. 
 
Den externa verksamheten har huvudsakligen skett genom samarbetsformer med bl a 
 

- Västra Götalandsregionens Kultursekretariat 
- Innovatum Science Center 
- Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Göteborg varvid föreningen kunde visa 

upp sin verksamhet vid V.I.Hs 350-årsjubileum i Göteborg den 13-14 oktober 2011. 
- Under 2012 skall fler kontakter sökas med verksamheter där intresse och möjligheter 

finns till konstruktiv samverkan avseende det Industriella Kulturarvet i Västra Götaland 
 
Besöksmålskartan 
 
Den stora besöksmålskartan över ”Regionens Arbetslivsmuseer” är också ett betydelsefullt arbete 
som ger enskilda föreningar och dess verksamhet ett informativt stöd utan kostnader för 
föreningarna. Kartan skall även ges ut under år 2012 och är en betydande extern informationsbas. 
 
Mässor 
Vid TUR-mässan i Göteborg 2011 visade NAV upp sin verksamhet. 
Deltagande i TUR-mässan 2012 skall också äga rum. 
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Konferenser m m 
 
Utbildningsdag 28 maj om guideteknik, värdskap och storytelling där ett tjugotal medlemmar 
från ca 10 medlemsföreningar deltog. 
 
Samverkan kring kvarnar 
En samverkan mellan Bohusläns hembygdsförbund och NAV kring kvarnar har samlats under 
året. Den 12 november 2011hölls ett seminarium på Mölndals museum som samlade 75 
deltagare. 
 
IMVG 
På uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd har ett samarbete sjösatts mellan NAV 
och Innovatum Science Center för att stärka , profilera och kommunicera arbetslivsmuseerna som 
ett sammanhållet besöksmål – en upplevelseplats för industrisamhällets historia i Västra 
Götaland. Ett sörsta planeringsmöte hölls under 2011. 
 
Generationsväxling-kompetensväxling 
Projekt ”Generationsväxling-kompetensväxling” syftar till att ge unga människor 
feriearbete/kommunalt sommarjobb på arbetslivsmuseer eller andra lokala kulturarvs-
verksamheter. Arbetslivsmuseerna får möjligheter till utökat öppethållande och/eller en 
förstärkning i de aktiviteter som kan erbjudas besökarna under sommarsäsongen. Långsiktigt 
väcks ett intresse för kulturarvet hos unga människor och arbetslivsmuseernas framtid säkras 
genom en framgångsrik kompetensöverföring och generationsväxling. 6 arbetslivsmuseer i 5 
kommuner deltog under 2011. Feriepraktikanterna har utbildats och stöttats av coacher som även 
fångat upp idéer hos ungdomarna. Projektet har drivits tillsammans med Västra Götalands-
regionens kulturnämnd och Innovatum Science Center och utvärderats av Högskolan Väst som 
presenterade resultaten i en rapport. Projektet kommer att drivas vidare under 2012. 
 
Konferensen ”Ideell kraft för framtiden” 
Tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Västra Götalandsregionen, Sveriges hembygdsförbund, 
ArbetSam och Hembygdsförbunden i Västra Götaland arrangerade NAV konferensen ”Ideell 
kraft för framtiden”. Konferensen syftade till att belysa och diskutera samverkan mellan 
offentliga och ideella aktörer kring kulturarvet. I konfeerensen deltog ca 120 representanter för 
kommuner, regioner, myndigheter och ideella musei- och kulturarvsföreningar. En 
uppföljningskonferens planeras under 2012. 
 
ArbetSam 
ArbetSams museidagar med årsmöte 2012 skall hållas i Göteborg. NAV kommer att vara 
medarrangör och bidra ekonomiskt och praktiskt till programmet. Flera av NAVs 
medlemsmuseer kommer att besökas under museidagarna. Planeringsmöten har hållits under 
2011. 
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Övrigt styrelsearbete 
 
Styrelsen har under 2011 påbörjat arbetet med utformning och innehåll i 
 

- Organisationsplan för NAV 
- Verksamhetsområden för NAV 
- Verksamhetsplan för NAV 

 
Slutord 
 
Bevarandet och utvecklingen av NAV kräver och kommer att kräva betydande ideella 
arbetsinsatser av föreningens styrelse, inte minst vad avser personlig tid för arbete med 
föreningen. 
 
Medlemmarnas betydelse för bevarande och utveckling av NAV i olika former är också en 
ovärderlig tillgång för fortsatt verksamhet. 
 

- Styrelsen tackar medlemmarna för visat intresse 
- Styrelsen tackar Västra Götalandsregionen för ett ovärderligt ekonomiskt stöd 
- Styrelsen tackar Innovatum Science Center för ett ovärderligt stöd i olika 

samarbetsformer. 
 
Ert stöd och intresse i olika former gör vårt engagemang för NAV meningsfullt att arbeta vidare 
med vad avser bevarande men också utveckling till gagn för framtida verksamhet. 
 
Styrelsen april 2012 
 
 
 
Ingvar Axelsson Bernt Larsson Börje Johansson 
Ordförande Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
Christina Centerwall Einar Brodin Hans Hellman 
Ledamot Ledamot Ledamot 
 
 
 
Per Hållén Thomas Gruvesäter Åke Paulsson 
Ledamot Ledamot Ledamot  
 
 


