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Interimsstyrelsemöte nr  7,  2010-12-16 

Plats: Repslagarmuseet i Älvängen 

Tid: Kl 10.00 

Närvarande: Börje Johansson  Repslagarmuseet 
 Maj-Lis Carlsson  Repslagarmuseet 
 Bernt Larsson  Repslagarmuseet 
 Barbro Emanuelsson  Bohuslins Linverksta´n 
 Ingvar Axelsson  Tollereds Öfvre Kraftstation 
 Per Hållén  Stenriket Malmön  
 Einar Brodin  Göteborgs Remfabrik 
  
  
Adjungerad Lisa Jonsson  Innovatum Science Center 
 Calle Fjällstål  Vikarvet, Bohusläns Museum 

Inbjuden Eira Högforsen  VGR Kultursekreteriatet 

Förhinder: Hans Nilsson  Varvshistoriska Föreningen 
 Åke Paulsson  Skara-Lundsbrunns Järnväg 
 Sören Olsson  Stenhuggarmuseet Hunnebostrand 
 Hans Hellman  Forsvik Industriminne 

Christina Centerwall  Hillefors Grynkvarn Museiförening 
 Stig Grehn  ArbetSam 
 Ulrika Kullenberg  Rydals Museum 

Erik Wegraeus  Utredare 
 
1. Mötet öppnas 

Börje Johansson öppnade mötet med att hälsa deltagarna välkomna och särskilt 
Eira Högforsen som kommer från VGR Kultursekretariatet 
  

2. Val av justerare. 
 Barbro Emanuelsson valdes att justera protokollet.  
 
3 Dagordning.  
 Dagordningen godkändes med vissa tillägg 
  
 Punkt 8.1 Verksamheten 2011 (Verksamhetsplan m m) 
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 Punkt 9.3 Kulturhistoriska Akademin 
 Punkt 9.4 Kultur och Ungdom 
 Punkt 9.5 Samarbete med Bohusläns Hembygdsförbund 
 Punkt 9.6 Webbsida m m för medlemmar i NAV (Carolus Rex Kommunikation) 
 Punkt 7.1 Valberedning 
   
4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes och fastställdes.  
 

5. Administration, ekonomi. 
Ekonomin är god och bidraget från VGR  på 40 000,- till besöksmålskartan har blivit 
utbetalt till NAV. 
 

6. Generationsväxlingsprojektet Sommarjobb för ungdomar på 
arbetslivsmuseerna. 

 Eira Högforsen berättade om sitt projekt om Sommarjobb för ungdomar på 
arbetslivsmuseerna. Tanken är att ungdomar skall kunna vara en tillgång till 
museerna och hjälpa till så att man kan ha öppet hela sommaren. 

 Hon börjar en försöksverksamhet med museer i Sotenäs eventuellt ihop med 
Tanum,  Falköping, Åmål och Mariestad.  

 Eira och Lisa har arbetat på att skapa en modell över vad ungdomarna kan hjälpa till 
med. 

 Mötet bestämde att NAV skall vara med i detta projekt och att man skall försöka 
hitta ett datum i januari för första mötet. Representanter från NAV är Per Hållén och 
Börje Johansson. Ingvar Axelsson har erfarenhet från Lerum. 

 Mötet bestämde också att Eira eller Lisa skall avrapportera om projektet vid varje 
NAV möte i fortsättningen. 

 
7. Vårkonferensen 2011 
 Mötet enades om att konferensen skall läggas någonstans i Bohuslän den 15 maj 

2011. Per återkommer angående Bohus-Malmön där det finns bra lokaler.  
 Barbro, Sören och Calle fick i uppdrag att komma med förslag på tema för 

konferensen utöver att föreningen skall bildas. Det måste vara något slagkraftigt och 
intressant så att vi får många deltagare. Förslaget skall vara klart till nästa möte. 

 
7.1 Valberedning 
 Barbro föreslog att Lisa skall vara sammankallande i Valberedningen. 
 Mötet godkände förslaget och Maj-Lis fick uppdraget att tala med Lisa eftersom hon 

varit tvungen att lämna mötet. 
 Samtliga fick i uppdrag att fundera ytterligare namn som kan vara intressanta. 
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8. Stadgar 
 Förslag till stadgar skickades 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. 

 
8.1 Verksamheten 2011 (Verksamhetsplan m m) 
 En verksamhetsplan måste upprättas före vårkonferensen och mötet bestämde att 

var och tar med sig förslag till plan till nästa möte. 
 
9. Övriga frågor 
9.1 Ansökan till Kulturnämnden 

Vid  VGR kulturnämnds sammanträde den 3 december 2011 beslutades att 
”Nätverket Arbetslivsmuseer i Västra Götaland tilldelas 300 000 kronor för 2011”. 

 
 Ny ansökan skall vara inne före 15 mars 2011.  
 Mötet bestämde att denna ansökan skall bygga på den tidigar ansökan och på den 

verksamhetsplan som skall upprättas. 
 
9.2  Båtmässan 5-13 februari 2011/ TUR-mässan 24-27 mars 2011 
 Mötet bestämde att NAV skall vara representerad i Repslagarmuseets monter. 

Maj-Lis tar kontakt med Börje Andersson, Maritimt i Väst, för att höra med honom 
om deras deltagande. 
 
Besked om Tur-mässan lämnas på nästa möte. 
 

9.3 Kulturhistoriska Akademin 
 Mötet bestämde att Erik tar kontakt och redovisar på nästa möte. Maj-Lis kontaktar 

Erik. 
 
9.4 Kultur och Ungdom 
 Mötet konstaterade att vi bör hålla liv i kontakten med Märta Gustafsson efter 

hennes framträdande i Vårgårda. 
 Lisa och Eira kommer att ha ett möte med denna grupp och avrapporterar vid nästa 

möte. 
 
9.5  Bohusläns Hembygdsförbund 

Bohusläns Hembygdsförbund inbjuder till möte  om en dag om kvarnar den  
 17 januari kl 13.00 – 15.00 på Bohusläns Museum. 
 Bestämdes att Lisa och Barbro åker och att Lisa tar kontakt med Christina och 

frågar om hon är intresserad eller någon annan på Hillefors Grynkvarn. 
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9.6  Webbsida m m för medlemmar i NAV (Carolus Rex Kommunikation) 
 Sofia Wegraeus 

Lisa redogjorde för mötet som hon, Henrik Olsson, Erik Wegraeus och Sofia 
Wegraeus hade med Tomas Olsson den 17 november angående Carolus Rex 
Kommunikations ansökan till VGR kulturnämnd om ekonomiska medel för 
marknadsföring och webbplats för den planerade föreningen för industrihistoria i 
VGR, NAV.  Erik blev tyvärr sjuk och kunde inte vara med. Ett mycket bra möte 
enligt Lisa där vissa frågetecken rätades ut och andra kvarstår.  
Tollereds Öfvre Kraftstation är en första test och Ingvar kommer att dokumentera 
och redogöra för hur det går vid varje NAV möte. 
Brev från Sofia till Ingvar biläggs protokollet. 
Mötet hade en livlig diskussion angående detta projekt och ställde sig frågan om 
vem som äger produkten när den är färdig. Eira tar med sig denna fråga till Tomas 
Olsson. 

 
10. Nästa möte  
 Nästa möte bestämdes till måndagen den 17 januari kl 10.00 på 

Repslagarmuseet i Älvängen. 
 Punkter under övriga frågor skall skickas till Maj-Lis senast 2 veckor innan nästa 

möte.   
 
11. Mötet avslutas  

Börje tackade, avslutade mötet och önskade alla En God Jul och  
Ett Gott Nytt År. 

Vid protokollet 

 

Maj-Lis Carlsson 

 

Justeras: 

 

Barbro Emanuelsson 


