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Interimsstyrelsemöte nr 4,  2010-05-11 

Plats: Göteborgs Remfabrik 

Närvarande: Börje Johansson  Repslagarmuseet 
 Bernt Larsson  Repslagarmuseet 
 Maj-Lis Carlsson  Repslagarmuseet 
 Barbro Emanuelsson  Bohuslins Linverksta´n 
 Ingvar Axelsson  Tollereds Öfvre Kraftstation 
 Åke Paulsson  Skara-Lundsbrunns Järnväg 
 Einar Brodin  Göteborgs Remfabrik 
 Hans Hellman  Forsvik Industriminne 
 
Adjungerad Lisa Jonsson  Innovatum Science Center 
 Erik Wegraeus 
 Ulrika Kullenberg  Rydals Museum 

Förhinder: Hans Nilsson  Varvshistoriska Föreningen 
 Per Hållén  Stenriket Malmön  
 Stig Grehn  ArbetSam 
 Sören Olsson  Stenhuggarmuseet Hunnebostrand 
 Christina Centerwall  Hillefors Grynkvarn Museiförening 

 
 
1. Mötet öppnas 

Einar Brodin öppnade mötet med att hälsa deltagarna välkomna och särskilt Ulrika 
Kullenberg som var med för första gången.  
  

2. Val av justerare. 
 Ulrika Kullenberg valdes att justera protokollet.  
 
3 Dagordning.  
 Dagordningen godkändes med vissa förändringar. 
 Punkt 8 Besöksmålskartan flyttas till efter punkt 5. (Ej i protokollet) 
  
 Tillägg till Övriga Frågor:  
 9.1. Behov av strukturella förändringar vad avser Kommunförbund och 

Kultursekretariat i relation till behov av stöd för verksamhet inom NAVs 
intresseområde, flyttas till efter punkt 5. (Ej i protokollet) 
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 9.2. Vandringsutställning ”Levande Industriarv”. 
 9.3. Omvärldsbevakning 
 9.4 Erik redovisar sitt projekt 
 
4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och fastställdes. 
 
5. Administration, ekonomi. 

Maj-Lis redogjorde för ekonomin. 
Vårkonferensen kostade ca 9 400,- 
Tur10 ca 13 000,- ej riktigt klart. 
För övrigt är den stora kostnaden Besöksmålskartan och efter genomgång av 
ekonomin bestämdes att höja bidraget till 80 000,-.  
 

6. Uppföljning Vårkonferensen 
Mötet tackade Åke Paulsson för ett bra arrangemang på Jula Hotel i Skara och 
guidningen som anordnades på Skara-Lundsbrunna Järnvägsmuseum. 
Deltagarna på konferensen var mycket positiva till NAV och diskussionen om 
fortsättning var livlig. 
Frågan ställdes om det var någon som kunde tänka sig att anordna NAVs 
höstkonferens och Wårgårda Wågmuseum och Vikarvets Bohusmuseum var 
intresserade. 
Mötet bestämde att tillfråga Wårgårda Wågmuseum i första hand.  
Mötet bestämde också att bjuda in dem som var intresserade av NAVs fortsättning. 
som adjungerade till nästa interimsstyrelsemöte samt även någon från Vårgårda 
Kommun. 
 

7. Höstkonferensen 
 Höstens konferens blir den 16 oktober 2010.  
 Bestämdes att så snart plats är bestämd skickas en förhandsinbjudan ut till samtliga 

arbetslivsmuseer i Västra Götaland. 
 Temat blir ”Förväntningar, förändring och föryngring/förnyelse”. 
 Mötet föreslog som föredragshållare på konferensen: 
 Sanna Eskilsson, KulturUngdom. Föreningen har ett kulturstrategiskt uppdrag av 

Västra Götalands Kulturnämnd. Målgruppen är 13-30 åringar bosatta och 
verksamma i regionen. 

 Eira Högforsen, Arbetslivsmuseer – Barn och unga. 
 Någon från Pythagoras industrimuseum  
 Inger Sehlinger från Riksantikvarieämbetet 
 Detaljprogrammet fastställs vid nästa möte. 
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8. Besöksmålskarta 
   
 Lisa redogjorde hur långt man har kommit med att samla in uppgifter till kartan. 
 Kartan skall vara klar för distribution till den 15 juni och den tidsplanen ser ut att 

hålla.  
 Fågan ställdes hur vi har gjort urvalet av de museer som blivit tillfrågade om att vara 

med på kartan. Ca 140 museum är tillfrågade och det är de som var med på listor 
som Repslagarmuseet tagit fram då de hade ett Kulturstrategisk uppdrag för 
Arbetslivsmuseer i Västra Götalandsregionen. Några museer säger nej till att vara 
med på kartan men vill vara med i nätverket. 

 Tryckning sker i 30 000 ex som skall distribueras på 2 år. Ett löst blad läggs i kartan 
och som kan uppdateras och bytas ut nästa år. 

 Inga annonser kommer att finnas på kartan. 
 Ekonomin är pressad: NAV 80 000,-, Innovatum 10.000,- + arbetstid (Susanne och 

Per Mauritsson + ev en praktikant som hjälper Per) 
 Distribution av kartan är en stor kostnad och därför bestämdes att interimsstyrelsen 

skall åka runt till Turistbyråer och Arbetslivsmuseer och lämna ut kartan. 
 En fråga som också kom upp på mötet är Hur gör vi med momsen? 
 Kontaktinformation på kartan blir 
 NAV Nätverket Arbetslivsmuseer i Västra Götaland 
 Innovatum Science Center. 
 
9. Övriga frågor 
9.1 Behov av strukturella förändringar vad avser Kommunförbund och 

Kultursekretariat i relation till behov av stöd för verksamhet inom NAVs 
intresseområde. 

 Lisa har varit i kontak Fyrbodals Kommunalförbund som är mycket positiv till 
besöksmålskartan och gärna vill stötta ekonomiskt och som lovade att ta upp 
detta med de andra kommunalförbunden i regionen. 

 Kommunalförbunden har svarat att detta är en regional fråga och inte en 
kommunal. 

 Enligt Ulrika Kullenberg finns det projekt där man arbetar över 
kommungränserna. 

 Fyrbodals Kommunalförbund, NAV och Innovatum tar upp detta med Tomas 
Olsson. 

   
9.2 Vandringsutställning ”Levande Industriarv” 
 Repslagarmuseet i Älvängen skall ha en utställning under sommaren  18 juli – 

22 augusti kallad ”Levande Industriarv” som sammanställs av Lotta Berglöw. 
 Ett brev har skickats ut till samtliga arbetslivsmuseer i regionen med  inbjudan 

att vara med med en skärm på 1 x 0,7 m.  
 Även NAV skall vara med med information och även besöksmålskartan skall 

vara med.  
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9.3 Omvärldsbevakning 
 Mötet bestämde att detta skall vara en stående punkt på Dagordningen. 
 Här skall tas upp om vi finner något som bör bevakas till nästkommande möten.  
 Mötet enades om att vi bör ta kontakt med Kulturhistoriska Akademin och tala 

om att NAV finns och vad vi arbetar med. Erik lovade att ta reda på var 
sekretariatet finns och meddelar vid nästa möte. 

 
9.4 Erik redovisar sitt projekt 
 Erik redogjorde för hur han har arbetat vidare med sin lista över 

Arbetslivsmuseer i regionen. 
 Han kommer att lämna förslag på webbplats till Tomas Olsson.  
 Erik överlämnade en lista över utdelade Statliga bidrag till Arbetslivsmuseer i 

Västra Götaland åren 2001-2009 som diskuterades.  
  
11. Nästa möte  
 Nästa möte bestämdes till den 18 augusti 2010 kl 10.30 på Göteborgs 

Remfabrik.   
 

Vid protokollet 

 

Maj-Lis Carlsson 

 

Justeras: 

 

Ulrika Kullenberg 


