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Bakgrund
Ett försenat årsmöte (på grund av pandemin) ägde rum i Munkedal i samarbete med
Munkedals Jernväg den 29 augusti 2020.
Föreningen hade då verkat i nio år efter bildandet.
Styrelse
Under år 2020 har NAVs styrelse haft följande sammansättning.
Ordförande
Lise-Lotte Kolmberger.
Ordinarie ledamöter tom årsmötet
Per Rosén, vice ordf.
Ingvar Kronhamn, sekreterare
Einar Brodin, kassör
Loic Manchec
Carl-Johan Starck
Henrik Olsson
Ola Nilsson
Vakant

Storgöteborg
Sjuhärad
Storgöteborg
Storgöteborg
Fyrbodal
Fyrbodal
Fyrbodal
Storgöteborg

Ordinarie ledamöter efter årsmötet
Henrik Olsson, vice ordf
Ingvar Kronhamn, sekreterare
Einar Brodin, kassör
Loic Manchec
Ola Nilsson
Karin Askberger
Christer Blomqvist
Åke Paulsson
Suppleanter tom årsmötet
Sten Björkman
Dag Legnesjö
Lars-Göran Nilsson
Vakant
Suppleanter efter årsmötet

Fyrbodal
Storgöteborg
Storgöteborg
Fyrbodal
Storgöteborg
Fyrbodal
Fyrbodal
Skaraborg

Cheyenne Röckner

Fyrbodal

Börje Gustavsson

Storgöteborg

Sjuhärad
Bohuslän
Skaraborg
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Representanter i Prisma VG
Lise-Lotte Kolmberger
Henrik Olsson
Loic Manchec
Åke Paulsson
Övriga funktionärer
Revisorer tom årsmötet
Ulla Karlström
Börje Johansson
Revisorer efter årsmötet
Börje Johansson
Anders Manheden
Revisorsuppleant
Elin Andersson
Valberedning efter årsmötet
Jan-Olof Berglund
Thomas Lange
Marte Rodal

Bohusläns museum
Repslagarmuseet
Repslagarmuseet
Idrottsmuseet
Gustaf Dalénmuseet

Skaraborg
Bohuslän
Skaraborg

Kansli
Eva Mann jobbar på NAVs Kansli och ger styrelsen och medlemmarna service och
information. Eva träffas i första hand på onsdagar, lättast via e-post eller per telefon. Kansliet
svarar även för bokföring, fakturering och utbetalningar.
Kansliet finns på Västergötlands Museum i Skara och sköts av Eva Mann.
Besöksadress Stadsträdgården SKARA
Postadress: NAV, Box 82, 532 21 SKARA
Möten
Förutom ett konstituerande fysiskt möte i september månad 2020 har styrelsen haft nio
ordinarie styrelsemöten. Av dessa möten har tre varit fysiska och sex digitala på grund av
pandemin.
Medlemmar
I slutet av året hade föreningen 151 betalande medlemmar, vilket är en liten ökning jämfört
med 2019. Några har utgått, några har tillkommit. Bland medlemmarna finns ett fåtal enskilda
medlemmar. Medlemsavgiften har varit 200 kr per medlem.
NAV har i en enkät till alla medlemmar ställt frågor om medlemmarnas verksamhet under
2020. Resultat av enkäten framgår av bilaga 3 till denna verksamhetsberättelse.
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Ekonomi
Årsbokslutet redovisar verksamhetens ekonomi för år 2020. Se resultatrapport och
balansrapport, bilagor 1 och 2.
Erhållet verksamhetsstöd från VGR har tillsammans med medlemsavgifter täckt föreningens
kostnader.
På grund av pandemin har ett antal aktiviteter ej kunnat genomföras, bland annat
Arbetslivsmuseernas Dag. Detta har medfört ett stort ekonomiskt överskott.
Styrelsens arbete under år 2020
Styrelsens arbete har under året till stor del ägnats åt att driva NAVs huvudaktiviteter samt att
utveckla styrelsearbete och arbetsfördelning. Styrelsearbetet har starkt påverkats av pandemin.
Prisma Västra Götaland
NAV har under året deltagit i utvecklingen av Prisma Västra Götaland genom medverkan i
styr- och arbetsgrupper.
Den 8 oktober genomfördes digitalt den årliga samverkansdagen mellan ideella organisationer
och offentlig verksamhet. Ett 50-tal personer deltog.
NAV har valt att genomföra kurser och utbildningar för medlemsföreningar inom ramen för
Prisma Västra Götaland.
Extern verksamhet
Aktiviteter i externa verksamheter har på grund av pandemin till stor del skett digitalt. Dessa
aktiviteter är nödvändiga att driva då föreningen därigenom kan påverka den mer långsiktiga
utvecklingen, och därigenom bli av betydelse för det industriella kulturarvets överlevnad och
våra egna föreningars löpande verksamheter och utvecklingspotential.
Samverkan inom ramen för Prisma Västra Götaland är speciellt viktig grund för att NAV ska
kunna medverka i ett bredare kulturarvsarbete i regionen.
Den externa verksamheten har huvudsakligen skett genom samverkan och olika
samarbetsformer med bl a
- Hembygdsförbunden i Västra Götaland och Maritimt i Väst (samverkan kallas
Kulturarv i Väst, KAV)
- Innovatum Science Center
- ArbetSam
- Förvaltningen för kulturutveckling
- Landsarkivet / Riksarkivet
- Studieförbundet Vuxenskolan
- I arbetsgruppen ”Hus med Historia”
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NAV-kartan
Den stora besöksmålskartan för 2020 - 21 fick samma utseende som 2019. Skillnaden var en
ny färg på omslaget. Det blev som tidigare ett häfte om 36 sidor med presentation i text och
bild av 150 olika besöksmål utan kostnader för NAVs medlemmar. Kartan trycktes i
20 000 exemplar, en ökning med 2000 exemplar jämfört med 2019.Tyvärr satte pandemin
käppar i hjulet när det gällde utdelning av kartan. Det blev svårigheter att dela ut, både till
medlemmar och turistbyråer, informationscentra campingplatser etc. Resultatet har blivit ett
antal överblivna kartonger med kartor.
Arbetslivsmuseernas Dag
Tyvärr var det inte möjligt att genomföra Arbetslivsmuseernas Dag som planerat varken
under våren eller hösten. Vi hoppas nu på möjligheter någon gång under 2021 i stället. Den
tänkta platsen är fortfarande Skara.
Familjeaktiviteter på arbetslivsmuseer
Under 2019 startade NAV ett projektarbete för att locka fler familjer till arbetslivsmuseer.
Ett nätverk med intresserade arbetslivsmuseer bildades.
Med hjälp och stöd av projektpengar från Västra Götalandsregionen fortsatte detta arbete
under 2020 under namnet Museiresan.
Åtta museer deltog i förstudien med gott resultat även om några deltagande museer inte kunde
hålla öppet på grund av pandemin. De museer som hade möjlighet att hålla öppet gladdes åt
besökande familjers intresse.
Med stöd av nya projektpengar från regionen kommer projektet att fortsätta under 2021 med
fler deltagande museer.
Nyhetsbrev
NAVs Nyhetsbrev har under året getts ut med 4 nummer. Nyhetsbreven har innehållit
informativa artiklar samt genomförda och planerade aktiviteter.
Jämfört med tidigare år har nyhetsbrevet fått ett utökat innehåll.
Nyhetsbrev nr 4 2020 fick ett delvis nytt utseende då vi valde att gå över till en digital
produktion/utskick med ”Get a Newsletter”.
NAV-träffar
Tidigare års ”ordförandeträffar” fick nytt namn.
Den 25 januari 2020 genomfördes en NAV-träff på Höljebacka Brandmuseum.
Ett 30-tal personer från 15 olika föreningar deltog. Gemensamma frågor och utveckling stod i
fokus för dagen där det både var information från NAV och möjlighet för deltagarna att ge
synpunkter och påverka NAVs arbete. Närvarande medlemmar lämnade förslag på hur
verksamhet och NAV kan utvecklas.
Dessutom blev det en intressant visning av museet.

NAV – Verksamhetsberättelse 2020
5 (8)

Årsmöte i Munkedal
I samband med årsmötet den 29 augusti i Munkedal, vilket genomfördes i samarbete med
Munkedals Jernväg, bjöds deltagarna på en tågresa på museijärnvägen, lunch samt föredrag
och information från NAV i Folkets Hus.
Ett 25-tal personer deltog i årsmötet som förutom årsmötesförhandlingar innehöll följande.
--Henrik Olsson berättade om de kurser och utbildningar som NAV, i samarbete med Prisma
Västra Götaland, erbjuder sina medlemmar.
--Projekt ”Barn och familjeaktiviteter på arbetslivsmuseer” presenterades
--Information om NAVs hemsida samt Facebook
--NAV-kartan 2020 presenterades.
--Föredrag av Sverker Balksten från Munkedals hembygdsförening under rubriken ”Från
munkar till finpapper”
Kurser och utbildningar
NAV genomförde i samarbete med Prisma Västra Götaland och Innovatum en rad kurser och
workshops för att stärka medlemmarnas kompetens inom några olika områden. Dessa
kurser/workshops kommer bland annat ur de behov som framkommit i enkäten, på årsmöte,
på ordförandeträffar och vid andra tillfällen då NAV träffat sina medlemsföreningar.
- Presentera ditt besöksmål. Workshop på Textilmuseet i Borås, 26 mars.
- Mobila produkter, om hur man bättre når fram på mässor och publika aktiviteter, workshop
på Innovatum, Trollhättan 7 mars.
- Utveckla din webbplats, RAÄ, 28 mars
-Kontinuerligt har det också genomförts utbildningar i digitalt berättande och digital
marknadsföring.
- Fem utbildningstillfällen kring Prismas mobilguide
Totalt har omkring 25 medlemsföreningar deltagit i de kurser och workshops som NAV,
genom Prisma Västra Götaland, arrangerat.

Hemsidan
Arbetet med att förbättra hemsidan har fortsatt under 2020. Den nya startsidan från 2019 ger
bättre ingångar för de två målgrupper som NAV har för sin hemsida, medlemmar och
samarbetsaktörer samt de som vill besöka våra arbetslivsmuseer.
Det har också varit ett pågående arbete för att utveckla och uppdatera sidan.
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Facebook
NAV finns sedan tidigare på Facebook. www.facebook.com/industriocharbetsliv.se
Användningen har ökat men mer arbete för att öka aktiviteten behövs.
Övrigt styrelsearbete
Styrelsen har under 2020 fortsatt med utformning och innehåll i
• Organisationsplaner för NAV
• Kommunikationsplan för NAV
• Verksamhetsplan för NAV
• Verksamhetsområden för NAV
• Arkiveringsplan för NAV
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Slutord
Bevarandet och utvecklingen av NAV kräver och kommer att kräva betydande ideella
arbetsinsatser av föreningens styrelse, inte minst vad avser personlig tid för arbete med
föreningen.
Medlemmarnas betydelse för bevarande och utveckling av NAV i olika former är också en
ovärderlig tillgång för fortsatt verksamhet.
-

Styrelsen tackar medlemmarna för visat intresse.
Styrelsen tackar Västra Götalandsregionen för ett ovärderligt ekonomiskt stöd.
Styrelsen tackar Innovatum Science Center för ett ovärderligt stöd i olika
samarbetsformer.

Ert stöd och intresse i olika former gör vårt engagemang för NAV meningsfullt att arbeta
vidare med vad avser bevarande men också utveckling till gagn för framtida verksamhet.
Styrelsen i mars månad 2021

Lise-Lotte Kolmberger
Ordförande

Henrik Olsson
Vice ordförande

Ingvar Kronhamn
Sekreterare

Einar Brodin
Kassör

Åke Paulsson
Ledamot

Loic Manchec
Ledamot

Karin Askberger
Ledamot

Ola Nilsson
Ledamot

Christer Blomqvist
Ledamot

På grund av rådande Coronasituation har ledamöterna godkänt verksamhetsberättelsen genom e-post
som bifogas originalet av verksamhetsberättelsen.

Bilagor
1.Resultatrapport 2020
2.Balansrapport 2020
3.Sammanställning enkätsvar 2020
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