
 Välkommen till 
 NAVs årsmöte! 
 Radiomuseet i Göteborg,  
 lördagen 7 april 2018 kl 09:30 

 
 

Årsmötet hålls på ett av våra medlemsmuseer, Radiomuseet i Göteborg. Det är beläget på 

Götaverkens gamla varvsområde på Hisingen. Adressen är Anders Carlssons gata 2. 

Vi börjar 09:30 med kaffe/té och fralla. 10:00 hälsar vår ordförande Ingvar Axelsson 

deltagarna välkomna. Under förmiddagen redovisar NAV pågående projekt, se bifogat 

program. Dessutom kommer Jessica Bergström från Västarvet och informerar om Prisma VG 

och hur vi kan vara med och berätta om industrisamhällets kulturarv. 

Före lunchen får vi också en kort information om Radiomuseets samlingar. 

Lunchen intar vi i en restaurang i samma kvarter, i den tidigare maskinverkstaden från 1907. 

På lördagarna finns här ”Lindholmen Food Street Market”, en blandning av olika kök och 

maträtter. Du får själv välja vad du vill äta. Även vegetarisk mat finns på plats. 

Anmäl om du önskar delta i lunchen, den är kostnadsfri för årsmötesdeltagarna. 

Efter lunchen finns möjlighet att se Radiomuseets samlingar. Kl 13:30 kommer Eric Fugeläng 

från Riksantikvarieämbetet att berätta om myndighetens vidgade uppdrag. 

Efter trekaffet startar vi årsmötesförhandlingarna 

Program och dagordning för årsmötet bifogas denna inbjudan till årsmötet. Verksamhets-

berättelse för 2017, budget för 2018, ändrade stadgar samt vägbeskrivning finns att hämta på 

NAVs hemsida från och med 7 mars. Handlingarna kan även beställas från NAVs kansli via 

e-post eller telefon, se nedan. 

Ni som ännu inte betalat medlemsavgiften, 200 kronor, bör göra det. 

Sista anmälningsdag till årsmötet är tisdagen 3 april 2018. 

Anmälan kan göras på anmälningsblankett på NAVs hemsida 

eller till Eva Mann, e-post info@navivast.se eller telefon onsdagar 0722-46 92 32. 

Uppge antalet deltagare i mötet respektive lunchen. 

Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. 

 

Välkommen! 

NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst 

Styrelsen 
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