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Interimsstyrelsemöte nr  8,  2011-01-17 

Plats: Repslagarmuseet i Älvängen 

Tid: Kl 10.00 

Närvarande: Börje Johansson  Repslagarmuseet 
 Maj-Lis Carlsson  Repslagarmuseet 
 Bernt Larsson  Repslagarmuseet 
 Ingvar Axelsson  Tollereds Öfvre Kraftstation 
 Per Hållén  Stenriket Malmön  
 Einar Brodin  Göteborgs Remfabrik 
 Hans Hellman  Forsvik Industriminne 
  
Adjungerad Calle Fjällstål  Vikarvet, Bohusläns Museum 
 Henrik Olsson  Innovatum Science Center 
 Erik Wegraeus  Utredare 
 

Inbjuden Sofia Wegraeus  Carolus Rex 
 Fredrik Wegraeus  Carolus Rex 
 Pernilla Warberg  Västsvenska Industri- och  
    Handelskammaren 

Förhinder: Barbro Emanuelsson  Bohuslin Linverksta´n 
 Hans Nilsson  Varvshistoriska Föreningen 
 Åke Paulsson  Skara-Lundsbrunns Järnväg 
 Sören Olsson  Stenhuggarmuseet Hunnebostrand 
 Christina Centerwall  Hillefors Grynkvarn Museiförening 
 Stig Grehn  ArbetSam 
 Ulrika Kullenberg  Rydals Museum 

Lisa Jonsson  Innovatum Science Center 
 Eira Högforsen  VGR Kultursekreteriatet 
 
1. Mötet öppnas 

Börje Johansson öppnade mötet med att hälsa deltagarna välkomna och särskilt 
Sofia och Fredrik Wegraeus från Carolus Rex. 
  

2. Val av justerare. 
 Bernt Larsson valdes att justera protokollet.  
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3 Dagordning.  
 Dagordningen godkändes 
   
4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes och fastställdes.  
 

5. Administration, ekonomi. 
Ekonomin är fortfarande god. Kulturnämnden i Västra Götaland har tilldelat NAV 
300 000,- för år 2011.  
 

6. Generationsväxlingsprojektet  
 Mötet enades om att alla skall undersöka vad som finns att göra under denna rubrik 

till nästa möte. 
6.1 Sommarjobb för ungdomar på arbetslivsmuseerna. 
 Henrik Olsson företräder Lisa och informerar att Lisa och Eira är i Åmål för att 

informera om projektet. Onsdag 19/1 är de i Mariestad och Falköping och någon 
dag vecka 7 i Sotenäs. Målet är att det blir i sommar som ungdomar kan börja 
arbeta på något arbetslivsmuseum. Börje skulle varit med men har fått förhinder 
men hoppas kunna vara med i Sotenäs. 

 Frågan ställdes om NAV kan ordna ett seminarium för arbetslivsmuseerna under 
projektets gång. Frågan kvarstår. Lisa eller Eira informerar vid nästa möte. 

6.2 Yrkesutbildning 
 Hantverksutbildning?   
  
7. Vårkonferensen 2011 
 Mötet enades om Pers alternativ att lägga konferensen i Folkets Hus på Bohus-

Malmön. Lunch och kaffe får vi från Malmöns Pensionat. Priset är 125,-/person. Per 
arbetar vidare så att vi får en guidning på Stenriket Malmön på eftermiddagen.. 

 Barbro, Sören och Calle arbetar vidare med förslag till program för konferensen och 
förslag till rubrik som bestäms på nästa möte. 

 Mötet bestämde att Maj-Lis skickar ut förhandsinbjudan till samtliga 
arbetslivsmuseer i regionen och skickar med förslaget till stadgar.  

 
7.1 Valberedning 
 Barbro föreslog vid förra mötet att Lisa skall vara sammankallande i 

Valberedningen. Lisa har blivit tillfrågad men har avböjt att vara sammankallande 
men sitter gärna med i valberedningen. 

  
 Förslag från mötesdeltagarna att interimsstyrelsen sitter kvar ett år och att 

valberedningen väljs på vårkonferensen. Detta förslag diskuteras vidare på nästa 
möte. 
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8. Stadgar 
 Vissa ändringar skall göras innan stadgarna skickas ut. 
 §3, sista meningen: Dubbel negation, första ”ej” strykes 
 §4. Skall ändras till bör 
 §5 Valberedningen skall…. ändras till Valberedningen bör ….. 
 
 
8.1 Verksamheten 2011 (Verksamhetsplan m m) 
 En verksamhetsplan måste upprättas före vårkonferensen och mötet bestämde att 

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

Kulturnämnden skriver i protokoll dat 2010-12-03  
”NAV är en samlande kraft för föreningarnas externa kontaktytor gentemot såväl 
nationella som andra regionala organisationer. NAV är också en naturlig gemensam 
marknadsföringskanal i olika sammanhang och inte minst en kompetens- och 
verksamhetsutvecklande basorganisation. Till 2011 kommer ett långsiktigt uppdrag 
att tas fram i dialog med nätverket/föreningen i enlighet med det industrihistoriska 
handlingsprogrammets intentioner.”  
Börje kontaktar Tomas Olsson och bjuder in honom till nästa möte. 

 
9.2  Båtmässan 5-13 februari 2011/ TUR-mässan 24-27 mars 2011 
 Maj-Lis och Bernt var inbjudna till Maritimt i Väst då de planerade Båtmässan. 

De kommer att ha en monter alldeles vid sidan om Repslagarmuseets monter där 
Nav kommer att vara representerade . 
 
Bestämdes att NAV skall vara med som förra året på Turmässan som samutställare 
i Repslagarmuseets monter.  
 

9.3 Kulturhistoriska Akademin 
 Nedan taget från Kultur och Näringslivs startsida på www.kulturnaringsliv.se 

”Förmedla - Utveckla - Påverka 

Kultur och Näringsliv är branschorganisationen för kulturella och kreativa samarbeten mellan 

näringsliv, konst och kultur. Våra medlemmar utgör ett unikt nätverk. De representerar såväl stora 

multinationella företag som småföretag, nationella och lokala kulturorganisationer samt akademi, 

offentliga och idéburna organisationer. Medlemmarna finns över hela landet och är jämnt fördelade 

mellan företag och kulturverksamheter. Det ger oss en stark förankring i det svenska närings- och 

kulturlivet. 
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Vi bedriver opinion, sprider kunskap och kontakter samt medverkar till att stärka arbete och utveckling 

inom områdena: 

Kultur och Näring - sponsring och andra typer av kreativa samarbeten mellan konst, kultur och 

näringsliv. 

Kultur som Näring - kulturentreprenörskap där konst och kultur är leverantör av varor och tjänster. 

Kultur i Näring - kultur som kreativ motor och konkurrensfördel i företagets marknadsarbete. 

Ett kulturellt samarbete ska vara gynnsamt för båda parter och bidra till ett välmående, nyskapande 

och uthålligt samhälle. Vår roll är att vara den självklara länken mellan kulturliv och näringsliv och 

inspirera parterna att utvecklas tillsammans. Genom oss får du tillgång till nätverk, kunskap och 

rådgivning. 

Välkommen till Kultur och Näringsliv!” 
 
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. Barbro och Christina är där och 

kommer att rapportera vid nästa möte. 
  
9.6  Webbsida m m för medlemmar i NAV (Carolus Rex Kommunikation) 
 Sofia och Fredrik Wegraeus redogjorde för sitt projekt. De kommer att starta snarast 

möjligt med Tollereds Öfvre Kraftstation. 
 Bestämdes att Sofia skall få inbjudan till nästa möte för att tillsammans med Ingvar 

avrapportera. 
 Mötet enades om att det bör finnas en del att förmedla om detta projekt till de andra 

museerna vid Vårkonferensen. 
 Börje tackade Sofia och Fredrik för deras medverkan.  
 
9.7 ArbetSams årsmöte i Gävle 15-16 april 2011 
 Hans undersöker om NAV bör vara med på detta möte och återkommer med 

besked vid nästa möte. 
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9.8 Västsvenska Industri- och Handelskammaren 350-årsjubileum. 
 Pernilla Warberg besöker mötet efter lunch kl 13.30 för att berätta om vad som 

kommer att hända då Västsvenska Industri- och Handelskammaren firar 350-
årsjubileum.  

 Pernilla undrade om det fanns någon möjlighet att arbetslivsmuseerna kan ställa 
upp på något sätt under detta jubileumsår? Mötet enades om att fundera på detta 
och återkomma till henne. Email: pernilla.warberg@handelskammaren.net,  

 tel. 0703-98 06 09. Man kan också  läsa mer på www.handelskammaren.net. 
 Pernilla överlämnade Västsveriges flagga som tack för att hon fick komma och tala 

om jubileet. 
 Börje tackade och lovade att återkomma under året.   
 
10. Nästa möte  
 Nästa möte bestämdes till måndagen den 28 februari 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.  

Vid protokollet 

 

Maj-Lis Carlsson 

 

Justeras: 

 

Bernt Larsson 


