NAV
Nätverket Arbetslivsmuseer i Västra Götaland

Protokoll nr 7

Datum 2010-05-20

Interimsstyrelsemöte nr 6, 2010-11-08
Plats:

Göteborgs Remfabrik

Tid:

Kl 10.30

Närvarande:

Börje Johansson
Maj-Lis Carlsson
Barbro Emanuelsson
Ingvar Axelsson
Åke Paulsson
Einar Brodin
Christina Centerwall

Repslagarmuseet
Repslagarmuseet
Bohuslins Linverksta´n
Tollereds Öfvre Kraftstation
Skara-Lundsbrunns Järnväg
Göteborgs Remfabrik
Hillefors Grynkvarn Museiförening

Adjungerad

Lisa Jonsson
Erik Wegraeus
Calle Fjällstål

Innovatum Science Center
Utredare
Vikarvet, Bohusläns Museum

Förhinder:

Hans Nilsson
Per Hållén
Stig Grehn
Sören Olsson
Hans Hellman
Bernt Larsson
Ulrika Kullenberg

Varvshistoriska Föreningen
Stenriket Malmön
ArbetSam
Stenhuggarmuseet Hunnebostrand
Forsvik Industriminne
Repslagarmuseet
Rydals Museum

1.

Mötet öppnas
Börje Johansson öppnade mötet med att hälsa deltagarna välkomna.

2.

Val av justerare.
Christina Centerwall valdes att justera protokollet.

3

Dagordning.
Dagordningen godkändes med vissa tillägg
Punkt 9.2 Webbsidan, Carolus Kommunikation
Punkt 9.3 Ökat stöd till museijärnvägar
Punkt 9.4 Starta att utse valberedning
Punkt 9.5 Eira Högforsen sommarjobb för ungdom
Punkt 9.6 Förfrågan från Bohusläns Hembygdsförbund
Punkt 9.7 Båtmässan
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4.

Föregående protokoll och Anteckningar
Föregående protokoll godkändes och fastställdes med vissa kommentarer
Punkt 9.1 Industriarvsprojekt på Stadsmuseet i Göteborg
Ingvar ansåg att NAV skall hålla kontakt med Tommie Wester och följa upp om det
blir en förstudie. Börje fick uppdraget att ta reda på hur mycket som är relevant i
denna fråga.
Punkt 9.2 Barnomsorgens utveckling, vandringsutställning som Lisa
rekommenderade oss alla att se.
Punkt 9.3 Möte med regionens nye kulturchef.
Erik skall försöka bestämma träff med honom inom en nära framtid.
Anteckningar från extramötet den 15 september 2010
Ånglok till Bohus Malmön
Åke Paulsson påpekade att det är Skara-Lundsbrunns Järnväg man skall kontakta i
denna fråga och inte Hjos Kommun.
VGRs kulturnämndsammanträde
Vid VGR kulturnämnds sammanträde på Repslagarmuseet den den 23 september
fick Börje och Barbro ca 10 min gemensamt för att dels presentera Repslagarmuseet och dels presentera NAV och dess fortsatta arbete. Detta mottogs mycket
positivt av kulturnämnden. Utvecklingspengar kan sökas tills årets slut.

5.

Administration, ekonomi.
Maj-Lis skall lägga upp ett register över arbetslivsmuseerna så att vi i fortsättningen
skall kunna skicka ut inbjudningar och annat material via e-post till dem som har.
Ekonomin är god och ansökan om bidrag på 40 000,- till besöksmålskartan har gått
till Kulturnämnden.
Lisa tar med sig frågan till Tomas Olsson om hur vi skall söka ytterligare bidrag
innan årets slut.
Lisa kommer att äska pengar i Innovatums budget för 2011 så att NAV skall kunna
hålla möten och konferenser även nästa år.
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6.

Uppföljning Höstkonferensen
Mötet enades om att det var en mycket väl genomförd konferens med många
deltagare och att det var trevligt att Vårgårda Kommun hade med en representant
som hälsade deltagarna välkomna och som senare under dagen guidade vid
museet om Bröderna Fåglum som finns i Vårgårda. Deltagarna besökte
även Vårgårda Vågmuseum, vilket var mycket trevligt.
Frågan ställdes även denna gång om det var någon som kunde tänka sig att
anordna NAVs nästa konferens som kommer att bli någon gång i april – maj 2011.
Det var ingen som spontant svarade ja på denna fråga.

7.

Vårkonferensen 2011
Mötet enades om att konferensen skall läggas någonstans i Bohuslän någon gång
mellan 9 april – 15 maj.
Barbro, Sören och Calle fick i uppdrag att undersöka plats och tid för konferensen.
Börje och Maj-Lis fick uppdraget att sätta ihop en programpunkt om bildande av
förening och att göra en verksamhetsplan och budget.
Mötesdeltagarna var eniga om att ett strukturerat förslag skall göras och
presenteras vid ett senare interrimsstyrelsemöte.

8.

Stadgar
Förslag till stadgar skickas ut till samtliga arbetslivsmuseer i regionen tillsammans
med anteckningarna från Höstkonferensen. Kommentarer och synpunkter skickas till
Maj-Lis via e-post nav@repslagarbanan.se senast 1 mars 2011.
Inkomna kommentarer och synpunkter sammanställs och skickas ut till
interimsstyrelsen som därefter samlas för att diskutera dessa.
Erik föreslog att stadgarna skall vara så lika ArbetSams stadgar som möjligt.
Börje kontaktar ArbetSam för att höra om det finns några ändringar i deras stadgar.

9.
9.1

Övriga frågor
Ansökan till Kulturnämnden
Kulturnämnden avvaktar utredarens sammanställning innan NAVs ansökan om
3-årigt Kulturstrategisk uppdrag behandlas.
UTDRAG UR PROTOKOLL FRÅN KULTURNÄMNDENS SAMMANTRÄDE
2010-09-23
§89 Kulturstrategiska uppdrag
KUN 5-2010
Kristdemokraterna yrkar återremiss för ansökan från Nätverket för
arbetslivsmuseerna i Västra Götaland.
Ordföranden ställer Kristdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och
Moderaternas yrkanden om återremiss för ansökan från arbetslivsmuseerna i Västra
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Götaland mot majoritetsförslaget och finner Kristdemokraternas, Västerpartiets,
Miljöpartiets och Moderaternas yrkande antaget.
9.2

Webbsida för medlemmar i NAV
Erik redogjorde för en ansökan till Kulturnämnden från Carolus Kommunikation
om bidrag avseende medialisering och gemensam webbplats för NAV m fl.
Interrimsstyrelsen önskade diskutera denna ansökan och Erik och Lisa lämnade
lokalen under diskussionen och beslutet.
Beslut: Interrimsstyrelsen satte ihop en skrivelse, vilken förklarades omedelbart
justerad, se bil. Skrivelsen skall skickas till Tomas Olsson via e-post senare
under dagen.

9.3

Ökat stöd till museijärnvägar
Åke informerade om att Transportstyrelsen har beslutat om en avgift på alla
transporter vilket kommer att drabba museijärnvägarna mycket hårt.
Han informerade också att det finns em motion i Riksdagen om statligt stöd till
museijärnvägarna.

9.4

Starta att utse valberedning
Barbro tog upp frågan om man bör starta processen om att tillsätta en valberedning
inför bildandet av föreningen vid Vårkonferensen.
Beslutades att frågan tas upp på nästa interimsstyrelsemöte.

9.5

Eira Högforsen sommarjobb för ungdom
Lisa har talat med Eira Högforsen som undrar om NAV kan vara en plattform
eller medaktör i hennes projekt om sommarjobb för ungdomar.
Beslutade att Lisa talar med Eira och meddelar henne att NAV är positiv till hennes
förslag och bjuder in henne till nästa möte.

9.6

Förfrågan från Bohusläns Hembygdsförbund
Lisa har fått en förfrågan från Bohusläns Hembygdsförbund om NAV skulle vara
intresserad av att vara med på att arrangera en dag med kvarnar i fokus.
Beslutades att Lisa framför att NAV är positiv till ett samarbete och att de bör
återkomma vid ett senare tillfälle.

9.7

Båtmässan
Maj-Lis framförde en förfrågan från Repslagarmuseet om NAV är intresserad
att vara med på Båtmässan i Göteborg den 5 – 13 februari 2011.
Beslutades att om ekonomin tillåter är NAV intresserad.

10.

Nästa möte
Nästa möte bestämdes till torsdagen den 16 december kl 10.00 på
Repslagarmuseet i Älvängen.
Punkter under övriga frågor skall skickas till Maj-Lis senast 2 veckor innan nästa
möte.
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11.

Mötet avslutas
Börje tackade och avslutade mötet.
Vid protokollet

Maj-Lis Carlsson

Justeras:

Christina Centerwall

