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Närvarande: Börje Johansson  Repslagarmuseet 
 Bernt Larsson  Repslagarmuseet 
 Maj-Lis Carlsson  Repslagarmuseet 
 Berith Hammarström  Repslagarmuseet 
 Gun-Britt Lager  Repslagarmuseet 
 Sören Olsson  Stenhuggarmuseet Hunnebostrand 
 Einar Brodin  Göteborgs Remfabrik 
 Christina Centerwall  Hillefors Grynkvarn Museiförening 
 Ingvar Axelsson  Tollereds Öfvre Kraftstation 
  
Adjungerad Lisa Jonsson  Innovatum Science Center 
 Stig Grehn  ArbetSam 

Inbjuden Erik Wegraeus 

Förhinder: Barbro Emanuelsson  Bohuslins Linverksta´n 
 Hans Hellman  Forsvik Industriminne 
 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 och särskilt 
Erik Wegraeus, Stig Grehn och Gun-Britt Lager som deltog för första gången.  
 
Gun-Britt Lager kommer att hjälpa till på NAVs kontor med diverse administrativt 
arbete. 
 
Mötet beslutade att Erik Wegraeus skall bli inbjuden som adjungerad till samtliga 
NAVs Interimsstyrelsemöte i framtiden. Ulrika Kullenberg från Rydals museum samt 
Eira Högforsen från VGregion skall bjudas in till nästa möte. 
  

2. Val av justerare. 
 Ingvar Axelsson valdes till att justera protokollet.  
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3a. Dagordning.  
 Dagordningen godkändes. 
 
3b. Erik Wegraeus presenterade sitt uppdrag: 
 
 Upprätta förslag till organisering av det Industrihistoriska arvet. 

Förslag till webplats för Industrihistoria i Väst – en mötesplats för det 
industrihistoriska kulturarvet. Erik hade en del frågeställningar inför en kommande 
webstruktur som mötesdeltagarna godkände. 

 Undersöka om det går att starta en fond över det industrihistoriska arbetet 
 

Erik kommer att skicka ut en lista över de föreningar och museer som han vill att 
mötesdeltagarna skall gå igenom och komplettera. 

 
4. Föregående protokoll 

Under punkt 5 fanns det en del tveksamheter om vårkonferensens tema vilket 
ändrades, se punkt 7 nedan. 
För övrigt godkändes protokollet. 

 
5. Administration, ekonomi, ansökan till Kulturnämnden i Västra Götaland. 

NAV har ett eget kontorsrum på Repslagarmuseet och hyran för detta är  
2 500,-/månad inkl dator, telefon m m. NAV har fått en egen e-postadress 
nav@repslagarbanan.se  
En administratör, Gun-Britt Lager, är anställd, FAS3, 2 dagar per vecka, 16 timmar. 
 
Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götaland färdigställdes och vidarebefordrades 
till ovan angiven nämnd inom fastställd tid. 
 

6. TUR2010 
NAV kommer att delta på Tur-mässan, 25-28 mars, som samutställare i Repslagar-
museets monter. En yta på 21 m2  finns till förfogande. Börje Johansson visade plan 
över monterns placering och man gick igenom den utrustning som Repslagarmuseet 
fick i uppdrag att beställa, såsom mattor, belysning etc och som kommer att 
debiteras NAV. I montern kommer karta, bilder och uppgifter om arbetslivsmuseer 
att visas. Gun-Britt Lager fick i uppdrag att ringa upp museer för att få in så många 
foton och övriga uppgifter som möjligt. Inbjudningar till mässan kommer att skickas 
till bl a kulturnämnden, kultursekretariatet inom Västra Götalandsregionen, 
ArbetSam m fl.  
Göteborgs Remfabrik ställer upp sin flätmaskin i montern. 
Mötesdeltagarna fick i uppdrag att kontakta museer för att bemanna montern under 
samtliga mässdagar. 
ArbetSams museiguide för 2010 kommer att finnas tillgänglig i montern. 
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Mötet beslutade om deltagande i TUR:s hållbarhetsarbete genom att till en kostnad 
av 270 kr få möjlighet att exponeras speciellt i t ex mässguiden och  mässkatalogen. 
 

7. Vårkonferens 
 Vårens konferens den 10 april kommer att arrangeras av Skara-Lundsbrunns 

Järnväg. Det föreslagna temat om ekonomi utgår och i stället kommer konferensen 
att koncentreras på NAV:s organisation och verksamhet - ska NAV arbeta som en 
förening, organisation eller ett informellt nätverk?  

 Eftersom detta är viktiga frågor för NAV:s fortsatta arbete är det av stor betydelse att 
vi kan locka många deltagare till denna konferens och ett förslag till utskick kommer 
att presenteras.  

 
8. Höstkonferens 
 Temat för höstens konferens föreslogs bli ”Förväntningar, förändring och förnyelse”. 

Experter från bl a RAÄ, universitet, övriga akademiker och Västarvet skulle kunna 
vara till stor hjälp för verksamheten.. 

 
9. Broschyr 
 Lisa Jonsson presenterade förslag till en enkel broschyr som kan tas fram till TUR-

mässan. Förslaget godkändes efter några smärre ändringar. 
 
10. Övriga frågor 
 Ingvar Axelsson har tagit kontakt med Sanna Eskilsson från organisationen 

Kultur Ungdom avseende möjligheten till att samtala om hur man kan 
samarbeta.  Frågeställningen ”Hur kan vi föryngra deltagandet i vår del av 
kulturarbetet”. Mötet ställde sig positivt till att inleda samtal med Kultur och 
Ungdom. 

  
 Ingvar Axelsson följer upp ovanstående 
 
 Nästa möte  
 Nästa möte bestämdes till den 31 mars 2003 på Repslagarmuseet i Älvängen.  

 

Vid protokollet 

 

Maj-Lis Carlsson 

 

Justeras: 

 

Ingvar Axelsson 


