
N A V 
Nätverket Arbetslivsmuseer i Västra Götalandsregionen 

 
Protokoll nr 2    Datum 2010-01-14 

 

Interimsstyrelsemöte nr 1,  2010-01-11 

Plats: Repslagarmuseet i Älvängen 

Närvarande: Börje Johansson  Repslagarmuseet 
 Bernt Larsson  Repslagarmuseet 
 Maj-Lis Carlsson  Repslagarmuseet 
 Einar Brodin  Göteborgs Remfabrik 
 Christina Centerwall  Hillefors Grynkvarn Museiförening 
 Barbro Emanuelsson  Bohuslins Linverksta´n 
 Ingvar Axelsson  Tollereds Öfvre Kraftstation 
Delvis Hans Hellman  Forsvik Industriminne  
 
Adjungerad Lisa Jonsson  Innovatum Science Center 

Förhinder: Berith Hammarström  Repslagarmuseet 
 Sören Olsson  Stenhuggarmuseet Hunnebostrand 
 Hans Nilsson  Varvshistoriska Föreningen 
 Åke Paulsson  Skara-Lundsbrunns Järnväg 
 Per Hållén  Stenriket Malmön  
 
 
1. Mötet öppnas 

Börje Johansson öppnade mötet med att hälsa deltagarna välkomna. Därefter 
redogjorde han för tillvägagångssättet då Tomas Olsson för vår räkning sökte bidrag 
hos Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen och läste upp beslutet om att vi fått  
200 000,- kronor för år 2010. 

  
Bestämdes att vi skall skriva en enkel skrivelse till Kulturnämnden och förklara att vi 
inte är någon undergrupp till ArbetSam utan att NAV betyder  Nätverket för 
arbetslivsmuseer i Västra Götalandsregionen.  Skrivelsen skall skickas ut för 
kommentarer och godkännande till deltagarna på mötet och även till dem som var 
förhindrade, innan den sändes till Kulturnämnden.  
Börje meddelade att han har haft ett mycket bra samtal med Stig Gren, ordförande i 
ArbetSam i denna fråga och Stig framförde önskemål  om att i fortsättningen bli 
kallad som adjungerad till NAVs möten. 
Mötet bestämde att även Lisa Jonsson från Innovatum Science Center skall  kallas 
som adjungerad till mötena. 
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2. Val av sekreterare och justerare. 
 Maj-Lis Carlsson valdes till ständig sekreterare för NAVs möten. 

Bernt Larsson valdes till att justera protokollet. På grund av att Bernt har åkt på 
semester till Thailand justeras protokollet av Christina Centerwall. 

 
3. Dagordning.  
 Dagordningen godkändes. 
 
4. Tidigare protokoll 
 Föregående protokoll godkändes. 
 
5. Vårprogram 

Vårens program diskuterades livligt. 
Till sommarsäsongens start kan, enligt Lisa, Innovatum Science Center hjälpa till att 
ta fram en karta över samtliga arbetslivsmuseer i Västra Götalandsregionen. 
Innovatum Science Center kan även hjälpa till med utformning m m av flygblad som 
kan delas ut. 
 
TUR2010 
Mötet bestämde att NAV skall deltaga i TUR2010. Maj-Lis och Bernt skall tala träffa 
Marie Lindberg på Svenska Mässan den 12 januari och tala om NAVs möjligheter 
att deltaga. 
 
Diskuterades vad för material från Arbetslivsmuseerna som behövs i montern. 
Bestämdes att det skickas en skrivelse till samtliga arbetslivsmuseer i VGR  för att 
informera dels att NAV finns och dels att vi skall ha en monter på TURmässan så att 
de som vill kan skicka material.  
 
Broschyr 

 Bestämdes att en broschyr skall göras som ett komplement till den karta över 
 Arbetslivsmuseer som Innovatum Science Center skall göra. 
 
 Administration och Ekonomi 

Kansliet finns på Repslagarmuseet i Älvängen där ett rum finns till förfogande med 
dator och telefon. Därifrån sköts även alla utskick. Börje talar med Arbetsmarknads-
enheten om att få en person eventuellt på halvtid för att sköta det administrativa i 
nätverket. 
Bestämdes att milersättning på 18.50 per mil skall betalas ut till mötesdeltagarna. 
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Vårkonferens  
Vårens konferens bestämdes till den 10 april 2010. Maj-Lis fick uppdrag att 
kontakta Skara-Lundsbrunns Järnvägar , Åke Paulsson, om han har möjlighet 
att anordna konferensen. 

Konferensen skall även denna gång handla om ekonomi och varifrån museerna 
kan söka pengar. Lisa har talat med en del av de föreläsare som var med på 
Konferensen i Norrköping i höstas och de är villiga att ställa upp. 

Förslag från Ingvar Axelsson att höstkonferensen skall handla om hur vi skall 
kunna få yngre personer att bli intresserade i arbetet med museerna samt hur vi 
även skall få invandrare att bli intresserade.  

6. Övriga frågor  

Lisa meddelade att det finns pengar att söka, 30 miljoner, till hembygds-
gårdarnas byggnader ”Hus med historia”.  Detta är inte bara något för 
hembygdsföreningarna eftersom man inte behöver vara med i ett regionalt 
hembygdsförbund eller Sveriges Hembygdsförbund för att kunna söka. Som hon 
uppfattar det ska man vara ideell förening, med verksamhet för allmänhet mm. 
Det kommer att prövas från fall till fall. Däremot är SHF med och administrerar 
mm kring detta bidrag. Det är bråttom för ansökan skall vara inne för 31 januari. 

Nästa möte  

Nästa möte bestämdes till den 1 mars 2003 på Repslagarmuseet i 
Älvängen. 

 

Vid protokollet 

 

Maj-Lis Carlsson 

 

Justeras: 

 

Christina Centerwall 

  

 


