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UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSSTÖD 2017 
2017-11-15 
 
Mål 1: Verksamhetens regionala roll för att vidga deltagandet ska stärkas 

• Beskriv kortfattat insatser för att stödja medlemsföreningarna att nå och angå fler 

invånare. 

1. De olika besöksmålen har presenterats på NAV-kartan som tryckts i 15000 ex och 

delats ut runt om i regionen. 

2. NAV har genomfört Arbetslivsmuseernas dag i Tidaholm i maj månad med olika 

aktiviteter (föredrag repslagning info om Prisma VG, sekelskiftesbröllop mm). 

3. NAV har deltagit i Kulturhamnsdag i Lysekil i augusti månad. 

4. Information till medlemmar och andra organisationer genom NAVs Nyhetsbrev 

som utkommer 4 ggr/år. Brevet innehåller artiklar om genomförda och planerade 

projekt. Medlemmar ges tillfälle att presentera sig själva. 

5. Information för medlemmar och allmänhet genom kontinuerlig uppdatering av 

NAVs hemsida. 

6. Ökad användning av facebook. 

 

• Antal aktiviteter/arrangemang med denna inriktning och deras fördelning i 

delregionen. 

(lista på kommuner bifogas) 

Se redovisning under förra punkten 

 

• Har aktiviteter genomförts för att främja jämställdhet och interkulturell dialog? 

Ja/Nej, om ja, beskriv kort mål och resultat av aktiviteterna. 

Inga aktiviteter har genomförts. NAV har i nuläget inga personella resurser för 

angivna aktiviteter. 

 

• Antal aktiviteter/arrangemang för, av och med barn och ungdomar. 

För barn fanns några mindre aktiviteter på Arbetslivsmuseernas dag. 

Några ungdomar har engagerats för att göra filmer om arbetslivsmuseer. Dessa 

filmer kommer att redovisas på NAVs hemsida. 

 

• Har aktiviteter genomförts för att främja tillgänglighet? Ja/Nej, beskriv kort mål och 

resultat av aktiviteten samt eventuella svårigheter i arbetet. 

Inga aktiviteter har genomförts. NAV har i nuläget inga personella resurser för 

angivna aktiviteter. 
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Mål 2: Verksamhetens regionala roll för att utveckla kapacitet genom samverkan ska 
stärkas 

• Beskriv kortfattat samarbeten med andra aktörer 

NAV har haft regelbundna träffar med de olika hembygdsförbunden (HembygdVäst) 

inom regionen. Här har även Maritimt i Väst deltagit. Dessa träffar har ofta 

genomförts tillsammans med representanter från Västarvet, Innovatum, Landsarkivet 

med flera inom ramen för Prisma VG. 

Den 3 oktober genomfördes en samverkansdag på Innovatum med NAV som en av 

arrangörerna. Här deltog även medlemmar från de olika organisationerna. Dag 

innehöll även information/föredrag och work-shops. 

Under året har NAV träffat ramavtal med Vuxenskolan om möjlig samverkan. 

 

• Antal fortbildande aktiviteter/arrangemang för medlemmar. 

I samband med NAVs årsmöte på Textilmuseet i Borås i april månad gjordes 

genomgångar/redovisning av olika projekt inom NAV. Deltagarna fick även en visning 

av Textilmuseet och dess maskinpark i drift samt ett föredrag om ”Framtidens 

textilier och dess möjligheter”. 

Innovatum har under året gjort en enkätundersökning bland NAVs medlemmar om 

utbildningsbehov. Svarsfrekvensen var tyvärr för låg för att dra rätt slutsats. 

 

• Frivilligt: Har aktiviteter genomförts för att bättre nyttja tekniken med syfte att gynna 

nyskapande? Ja/Nej, om ja, beskriv kort mål och resultat av aktiviteten. 

Inga aktiviteter har genomförts. NAV har i nuläget inga personella resurser för 

angivna aktiviteter. 

 

• Frivilligt: Har aktiviteter genomförts för att öka internationaliseringen? Ja/Nej, om ja, 

beskriv kort mål och resultat av aktiviteten. 

Inga aktiviteter har genomförts. NAV har i nuläget inga personella resurser för 

angivna aktiviteter. 

 

 
        
      


