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Nyhetsbrev nr 5 - 2014 
december 2014 

NAV - Industrihistoria och Arbetslivsmuseer i Väst 

NYHETER 
för registrerade 

medlemmar 
  i NAV 

Utbildningar / seminarier 
Framtidens förening – studiecirkel med Coompanion 

Du har väl inte missat att anmäla din förening till denna kurs/studiecirkel! Kursen är 5 ggr och ni behöver 
vara minst 2 men max 5 personer som deltar varje gång. Kursen hjälper er att synliggöra kärnvärdena i er 
förening och att lägga krut på det som ni tycker är viktigast. Det är därför man behöver vara minst två från 
föreningen som deltar. Platsen för träffarna kan vara ert eget museum, det kan ni komma överens med 
kursledarna om. Har du frågor, kontakta Lisa Jonsson på Innovatum.  
Nya datum för Göteborg: 13 jan - 3 feb - 24 feb - 17 mars - 31 mars. 
Information och anmälan till: 
Lisa Jonsson tel: 0520-28 94 19 mail: lisa.jonsson@innovatum.se 
Utbildningen finansieras av Västra Götalandsregionen, och är således kostnadsfri för NAV’s medlemmar. 

Arbetslivsmuseernas dag 2015 
NAV har tillsammans med Innovatum beslutat att genomföra arbetslivsmuseernas dag även 2015. Evene-
manget genomfördes första gången i april 2014 och först ett stort tack till alla medverkande föreningar 
som gjorde denna dag möjlig. Kort information och bilder från arbetslivsmuseernas dag 2014 finns 
på  www.innovatum.se/arbetslivsmuseernas-dag-2014/ 
Nu börjar vi planeringen för arbetslivsmuseernas dag 2015 och vill bjuda in alla arbetslivsmuseer att med-
verka under dagen. Genom att visa upp många arbetslivsmuseer på en plats tror vi att intresse och upp-
märksamhet kan öka för de upplevelser, kunskaper och viktiga arbeta som arbetslivsmuseerna står för. 
Dagen kommer preliminärt genomföras på Innovatum i Trollhättan den 9 maj och vi återkommer i januari 
med en inbjudan.  

Besöksmålskartan 2015 
I januari är det dags att uppdatera alla uppgifter till NAV:s besöksmålskarta. Ni kommer då att få utskick-
at ett formulär via mail som ni uppdaterar och godkänner. Nytt för i år är att din förening måste ha betalat 
in medlemsavgiften till NAV senast den 1 februari 2015, för att få NAV-loggan vid ditt museum på kar-
tan. Det är gratis att vara med på kartan för NAV: s medlemmar. Övriga betalar 100 kronor. Senast 15 
februari ska alla uppgifter finnas NAV tillhanda så att vi kan producera klart kartan till TUR-mässan som 
startar 20 mars. 
Har du frågor kring kartan, eller vet att ni ändrat kontaktperson/ mail, eller behöver ha formuläret med 
post. Kontakta då Pia Åkesson, 0501-40508, mail: pia@navivast.se 

Medlemsavgi�  för 2015 
I januari kommer inbetalningsuppgifter för medlemsavgiften för 2015. Betala i tid, så att er förening har 
rösträtt på årsmötet och att er medverkan på kartan blir kostnadsfri. 
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Utbildningar / seminarier (forts) 
Kurs för valberedningar, den 18 november i Ud-
devalla. Inbjudan har sänts ut tidigare. 
=========================================== 
Utvecklingsdag Kompetensväxling. 
Kommunala feriearbetare är en värdefull resurs! Är du nyfi-
ken på hur ni som förening eller kommun kan bidra till ungas 
möte med arbetsmarknaden samtidigt som ni utvecklar kultur-
arvet och besöksnäringen? Eller vill du veta mer om hur ni 
kan arbeta med studenter i kreativa projekt? 

Då ska du anmäla dig/er till Kompetensväxlings utveckl-
ingsdag den 12 november på Textilmuseet i Borås. 
Information och anmälan länken: h� p://www.innovatum.se/
ak�viteter/kompetensvaxlings-utvecklingsdag/ 
Anmälan senast - 4 november  
Anmälan kan även göras via telefonsvarare (tala in namn, 
förening/kommun, telefonnummer, mailadress, vilka delar av 
dagen du deltar samt ev. specialkost): 0520-289431.  
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Redaktion: 
Maj-Lis Carlsson 072-246 92 32  info@navivast.se 
Einar Brodin 031-82 95 44 einar@navivast.se 
Thomas Gruvesäter 0503-314 15 thomas@navivast.se 

Om nyhetsbrevet 

Papperspost: 
NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst 
Box 6009 
S-461 06 TROLLHÄTTAN  
e-post (funderingar och material �ll nyhetsbrevet): 
info@navivast.se 

Hemsida: www.navivast.se 
Tel:  072-246 92 32   
Org.nr. 80 24 61-1413 
Bankgiro 780-7365  
Nästa nummer utkommer den 1 februari 2015. 
(Presstopp 2015-01-20) 

Vi i redaktionen vet att Ni i föreningarna har massor av 
både intressant och underhållande material i Era göm-
mor. Vi är alltså tacksamma för alla bidrag till, och syn-
punkter på nyhetsbrevet, i form av både text och bilder. 

"Tex�lmaskinskonferens på Rydals museum och Tex�lmuseet i Borås "  
Efter välkomsthälsning av Gunvor Alexandersson Marks kommun så presenterades konferensen av Kjell Nordeman 
från Arbetets Museum Norrköping. 
Ca 30 representanter från olika museer och näringslivet deltog och kan ses som en uppstart för något som kommer 
att bli bestående. Efter uppdelning i ett antal grupper så arbetade varje grupp med frågor som: 
• Material – tillgång och underhåll( remmar, oljor, 

reservdelar, reservdelsbank) miljö (arbetsmiljö, 
luftfuktighet. 

• Dokumentation - produktion, intervjuer, film-
ning, fotografering, ljudupptagning. 

• Museernas roll – föremålsvård och gallring –  
hur förvarar man en maskin? Ska maskiner vara i 
produktion eller inte? Säkerhet och skydd i mu-
seimiljö. 
Visning av en av de sinnrikt konstruerade maskinerna  

på Textilmuseet i Borås  
Efter gruppvis bearbetning av ovanstående frågor 
redovisade varje grupp vad dom kommit fram till och många bra synpunkter kunde noteras.  
Därefter visades Rydals museum och med ett öronbedövande oljud kunde man se och höra en av de stora spinneri-
maskinerna i rörelse. Vidare visades kraftverket i full drift, och nästan lika öronbedövande. 
Vid sen eftermiddag åkte vi till Borås och fick där en fin visning av Textilmuseets maskinpark som ännu inte öpp-
nat för allmänheten. Därefter mingel och kvällsmat. 
Dag två var vi åter i Rydal. Efter fortsatt arbete med första dagens arbeten så beslutades att verksamheten för att 
bevara och skydda vårt textila arv skall fortsätta. En arbetsgrupp bildades och vi fattade beslut om att nästa konfe-
rens skall förläggas till Norrköping nästa vår.  

Bakom penna och kamera: Sten Björkman  

Vid ett nyligen genomfört seminarium för NAV’s styrelse var en av punkterna på arbetsordningen/dagordningen 
följande:  "Medverkan från medlemmar i projekt där NAV är engagerad". 
Styrelsemedlemmar i NAV deltar i flera projekt som berör vår verksamhet på olika sätt, t ex ekonomiska frågor, 
bevarande av kulturarv mm. Styrelsen i NAV vet att det i våra medlemsföreningar finns en betydande kompetens 
att nyttja i olika sammanhang. Det är viktigt att ta till vara den kunskap och kompetens som finns i våra föreningar. 
Vi återkommer med mer information om hur vi kan åstadkomma en utökad representation och ett bredare engage-
mang i olika projekt från våra medlemmar. 

Aktuellt 


