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Verksamhetsberättelse 2016 för föreningen 

NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst 
 

 
Bakgrund 

Årsmötet ägde rum på Mikaelsgården i Vårgårda den 16 april 2016. 

Föreningen hade då verkat i fem år efter bildandet. 

 

Styrelse 

Under året har NAVs styrelse haft följande sammansättning. 

 

Ordförande 

Ingvar Axelsson, Tollereds Öfvre Kraftstation 

 

Ordinarie ledamöter 

Einar Brodin, V ordf och tf kassör Göteborgs Remfabrik 

Thomas Gruvesäter, sekreterare Sällskapet S/S Trafiks Vänner 

Ingvar Kronhamn  Sällskapet Ångbåten 

Per Rosén   Borås Brandkårsmuseum 

Sten Björkman  Vagnshistoriska Museet 

Loic Manchec  Kanalmuseet/Skålleruds hembygdsförening 

Pia Åkesson   Qvarnstensgruvan Minnesfjället 

Inger Lood   Veterinärmuseet 

 

Suppleanter 

Dag Legnesjö  Munkedals Jernväg 

Carl-Johan Starck  Stenhuggerimuseet 

Två suppleantplatser är vakanta 

 

Övriga funktionärer 

Revisorer 

Ulla Karlström  Västarvet, sammankallande 

Börje Johansson  Repslagarmuseet 

 

Revisorsuppleant 

Claes-Göran Strömvall  Vikarvets museum 
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Valberedning 

Lisa Jonsson (har avgått under året) Innovatum Science Center /sammankallande 

Eskil Mare   Skeppstekniskt forum 

Per Ekstedt   Stenriket Malmön 

Anders Svensson  Sällskapet S/S Trafiks Vänner 

 

Möten 

Förutom ett konstituerande möte i anslutning till årsmötet 2016 har styrelsen haft åtta 

ordinarie styrelsemöten. Mötena har i de flesta fall hållits hos olika medlemsmuseer, för att 

stärka kontakter och få bredare kännedom om våra medlemmar, samt för att medlemmarna 

ska få bättre kännedom om NAV. 

 

Medlemmar 

Under året har föreningen haft närmare 140 betalande medlemmar, vilket är en ökning med 

cirka 10 % jämfört med 2015. 

 

Ekonomi 

Årsbokslutet redovisar verksamhetens ekonomi för år 2016. Se balansrapport och 

resultatrapport nedan. 

 

Styrelsens arbete under år 2016 

Styrelsens arbete under året har till stor del ägnats åt att vidareutveckla organisationen och 

fördela arbetsuppgifter och ansvarsområden. 

 

IMVG 

Det under 2011 påbörjade samarbetet, med Innovatum Science Center, om uppdraget 

Industri-Museum Västra Götaland (IMVG) har fortsatt under 2016. Projektet IMVG avslutas 

vid årsskiftet 2016/17 och fortsätter som Prisma Västra Götaland, den digitala arenan. 

 

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 

verksamheter och utvecklingspotential. 
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Den externa verksamheten har huvudsakligen skett genom samverkan och olika 

samarbetsformer med bl a 

- Hembygdsförbunden i Västra Götaland 

- Innovatum Science Center 

- ArbetsSam 

- Maritimt i Väst 

- Västarvet 

- Västra Götalandsregionens Kulturnämnd 

- Landsarkivet / Riksarkivet 

 

NAV-kartan 

Den stora besöksmålskaran över Arbetslivsmuseer i regionen är också ett betydelsefullt arbete 

som ger enskilda föreningar och dess verksamhet ett informativt stöd utan kostnader för 

föreningarna. Kartan trycktes i 15 000 exemplar, och är en betydande extern informationsbas. 

Utdelning av kartan sker – förutom till medlemmar – även till turistbyråer och 

informationscentra samt mässor där NAV deltar. 

 

Mässor 

Tångamässan 

Den 17-18 september genomfördes Tångamässan i samarbete med hembygdsförbunden. 

NAVs del var ”Arbetslivsmuseernas Dag”, hembygdsförbunden firade 100 år. Detta var tredje 

året i följd som Arbetslivsmuseernas Dag genomfördes. 

Bokmässan 

Vid Bokmässan i Göteborg den 22-25 september 2016 visade NAV upp sin verksamhet, med 

hjälp av flera av medlemsföreningarna. Dessutom visades bildspelet i omarbetat och 

kompletterat skick, där många föreningar och deras verksamheter presenteras. 

 

Välkomna flyktingar med kultur 

NAV har under året erhållit bidrag (50 000 SEK) från Västra Götalandsregionens 

kulturnämnd för att genomföra sin del av rubricerade projekt. Aktiviteten kommer att 

genomföras under första halvåret 2017 i samråd med Innovatum. 

 

 

Ideell Kraft 

I förra verksamhetsberättelsen (2015) redovisades genomförandet av projektet. Under 2016 

har projektrapport färdigställts och insänts till regionens kulturnämnd. Beslut har även tagits 

om en fortsättning under 2017. 
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Framtidens förening 

Som en fortsättning av 2015 års kurser har styrelsen själv tillsammans med Coompanion 

genomfört en kurs om styrelsearbete för att klargöra styrelsens fördelning av de olika rollerna 

inom styrelsearbetet. 

 

Nyhetsbrev 

NAVs Nyhetsbrev har under året getts ut med 4 nummer (nummer 3-4 var ett 

dubbelnummer). Nyhetsbreven har innehållit informativa artiklar och genomförda och 

planerade aktiviteter. Olika arbetslivsmuseer har presenterat sig själv under rubriken ”Mitt 

(vårt) museum”. 

 

Konferenser mm 

Vårkonferens och årsmöte 

I samband med årsmötet den 16 april i Vårgårda genomfördes en mindre konferens. 

- Henrik Olsson berättade om regionens nya digitala webb-plattform ”Prisma”. 

- Pia Åkesson redogjorde för resultatet av en genomförd enkät 2013 bland NAVs 

föreningar. 

- Thomas Gruvesäter berättade om NAVs nya hemsida. 

- NAV-kartan 2016 presenterades. 

Kunskapsdag 

Som en följd av beslutet på årsmötet genomfördes en första kunskapsdag den tredje december 

2016 på KKV Gerlesborg i Bohuslän. Ämnet var ”Hur har vi öppet och hur talar vi om det”. 

Ett antal av NAVs föreningar deltog med gott resultat. 

 

Hemsidan 

Under året har NAVs nya hemsida tagits i drift med gott resultat. Hemsidan ger nu 

medlemmarna bättre möjlighet att ta del av olika dokument samt själva lämna uppgifter om 

sitt eget museum till adressregister, NAV-kartan etc. 

 

Facebook 

NAV finns nu även på facebook. www.facebook.com/industrihistoriaocharbetsliv.se 

 

Övrigt styrelsearbete 

Styrelsen har under 2016 fortsatt med utformning och innehåll i 

- Verksamhetsområden för NAV 

- Organisationsplan för NAV 

- Verksamhetsplan för NAV 

 

http://www.facebook.com/industrihistoriaoch
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Kansli 

NAV har sedan november 2015 en kanslifunktion i Vara. Kansliets uppgifter är att samordna 

och underlätta det administrativa arbetet som är betydande för att få föreningsarbetet att 

fungera vad avser dokumentation etc. Kansliet svarar även för föreningens bokföring. 

 

 

 

 

 

Återrapportering av mål och indikatorer enligt krav från regionen 

Mål 1: Verksamhetens regionala roll för att vidga deltagandet ska stärkas 

 Beskriv kortfattat insatser för att stödja medlemsföreningarna att nå och angå fler 

invånare. 

Insatser har främst gjorts genom presentationer på NAV-kartan, genom deltagande på 

Tångamässan (”Arbetslivsmuseernas dag”) och Bokmässan. 

Vår nya hemsida samt facebook är ytterligare steg för att nå ut till allmänheten.  

Se även redovisning ovan om dessa insatser. 

 Antal aktiviteter/arrangemang med denna inriktning och deras fördelning i delregionen 

(lista på kommuner bifogas) 

Se redovisning under förra punkten. 

 Har aktiviteter genomförts för att främja jämställdhet och interkulturell dialog?   

Ja/Nej, om ja, beskriv kort mål och resultat av aktiviteterna. 

Inga aktiviteter har genomförts. NAV har i nuläget inga personella resurser för 

angivna aktiviteter. 

 Antal aktiviteter/arrangemang för, av och med barn och ungdomar. 

Inga aktiviteter har genomförts. NAV har i nuläget inga personella resurser för 

angivna aktiviteter. 

 Har aktiviteter genomförts för att främja tillgänglighet? Ja/Nej, beskriv kort mål och 

resultat av aktiviteten samt eventuella svårigheter i arbetet 

Inga aktiviteter har genomförts. NAV har i nuläget inga personella resurser för 

angivna aktiviteter. 
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Mål 2: Verksamhetens regionala roll för att utveckla kapaciteter genom samverkan ska 

stärkas 

 Beskriv kortfattat samarbeten med andra aktörer. 

NAV har haft regelbundna träffar med de olika Hembygdsförbunden inom regionen, 

”Hembygd Väst”. Detta har också resulterat i två ”stormöten” (juni och november 

månad) med offentliga verksamheter inom regionen. 

 Antal fortbildande aktiviteter/arrangemang för medlemmar. 

Under december månad anordnades en kunskapsdag i Bohuslän för NAVs 

medlemmar. Se text ovan. 

Under 2016 har funnits möjligheter för medlemmar att delta i olika workshops om 

Prisma VG för att själv kunna lägga in material. Ett antal medlemmar har utnyttjat 

detta. 

NAVs styrelsemedlemmar har tillsammans med Coompanion genomfört en kurs i 

styrelsearbete. Se även text ovan. 

 Har aktiviteter genomförts för att främja generationsväxling? Ja/Nej, om ja ge 

exempel. 

Inga aktiviteter har genomförts. NAV har i nuläget inga personella resurser för 

angivna aktiviteter. 

 Frivilligt: Har aktiviteter genomförts för att bättre nyttja tekniken med syfte att gynna 

nyskapande? Ja/Nej, om ja, beskriv kort mål och resultat av aktiviteten. 

Inga aktiviteter har genomförts. NAV har i nuläget inga personella resurser för 

angivna aktiviteter. 

 Frivilligt: Har aktiviteter genomförts för att öka internationaliseringen? Ja/Nej, om ja 

beskriv kort mål och resultat av aktiviteten. 

Inga aktiviteter har genomförts. NAV har i nuläget inga personella resurser för 

angivna aktiviteter. 
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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 i mars 2017 

 

 

 

Ingvar Axelsson Einar Brodin  Thomas Gruvesäter 

Ordförande  Vice ordförande Sekreterare 

  t f kassör 

 

 

 

Sten Björkman Ingvar Kronhamn Loic Manchec 

Ledamot  Ledamot  Ledamot 

 

 

 

Per Rosén  Pia Åkesson  Inger Lood 

Ledamot  Ledamot  Ledamot 

 


