
 NAV  är en ideell allmännyttig förening som vill främja och utveckla bevarandet och gestaltandet  
 av industrisamhällets framväxt och kulturarv i Västra Götaland. 

 NAV  har ett uppdrag från Västra Götalandsregionen (VGR) att stödja och utveckla arbetslivs-  
 museer och industrihistoriska föreningar.  
 
 NAV  har till uppgift att:

 Stärka arbetslivs- och industrimuseernas samt föreningarnas identiteter. 
 Medverka till bildandet av nätverk och kontakter mellan medlemmarna. 
 Samordna arbetet i gemensamma frågor. 
 Sprida kännedom om medlemmarnas verksamhet. 
 Fördjupa kunskapen om det förgångna för att öka beredskapen inför framtidsfrågor,
  genom studiebesök, föredrag och sammankomster.
 Anordna kurser och utbildningar för att stärka medlemmarnas möjligheter att utvecklas   
 och leva vidare. 

Som medlem i NAV får du:

       Möjlighet att synas och medverka i NAV-kartan.
  (NAV ansvarar för att en Besöksmålskarta, NAV-kartan uppdateras och trycks årligen, med information om  
 tillgängliga industri och arbetslivsmuseer i Västra Götaland)

    Möjlighet att synas och medverka på vår hemsida; www.navivast.se/nav-kartan              
 samt fi nnas med i vårt bildspel. (Bildspelet är en presentation i bilder och text över våra industri & 
 arbetslivsmuseer i Västra Götaland)

    Möjlighet att delta vid seminarier, kurser och utbildningar.
    Tillgång till vårt nyhetsblad som ges ut 4 gånger om året.
    Tillgång till rådgivning och konsultation.

NAV  vill vara en förening med många medlemmar i ett aktivt nätverk, där medlemmarna och 
 deras unika kompetens står i centrum. 

NAV  fi nns nära dig. För att lätt nå alla medlemmar, har NAVs styrelse en organisation med   
 kontakt ansvariga inom olika geografi ska områden, se områdeskarta.

Medlemskap är öppet för arbetslivs- och industrimuseer samt – föreningar, företag, organisationer 
samt enskilda personer som främjar ändamålet. 
Vill du bli medlem i NAV, fyll i vår medlemsansökan.  Årsavgiften är 200 kr.   
Föreningens styrelse beviljar medlemskap. 
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Välkommen, att bli medlem i föreningen 


