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Verksamhetsberättelse för föreningen  

NAV  - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst. 
 

Verksamhetsåret 2012 
 
 
Bakgrund 
 
Årsmötet 2012-05-06 ägde rum på Lundsbrunns Kurort. 
Föreningen hade då verkat i ett år efter bildandet. 
 
Styrelse 
 
Under året har NAV's styrelse haft följande sammansättning. 
 
Ingvar Axelsson, Tollereds Öfvre Kraftstation valdes till ordförande 
 
Ordinarie ledamöter 
Per Hållén, Stenriket Malmön 
Åke Paulsson, Skara Lundsbrunns Järnvägar 
Einar Brodin, Göteborgs Remfabrik  
Thomas Gruvesäter, S/S Trafik 
Ingvar Kronhamn, Sällskapet Ångbåten 
Roger Eliasson, Aeroseum 
Per Rosén, Brandkårsmuseet, Borås 
Ulf Hedin, Nostalgimuseet 
 
Suppleanter 
Lena Tybrandt-Strand, Aeroseum 
Sten Björkman, Vagnshistoriska Museet 
Gunnar Wallin, Föreningen Mollösund 
 
Övriga funktionärer 
Revisorer 
Ulla Karlström, Västarvet/Forsviks bruk / sammankallande 
Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan Minnesfjället 
 
Revisorsuppleant 
Lars Y Svensson, Ringlinien 
 
Valberedning 
Lisa Jonsson, Innovatum Science Center / sammankallande 
Margaretha Persson, Borås Textilmuseum 
Per Ekstedt, Stenriket Malmön 
Eskil Mare, Skeppstekniskt forum 
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Möten 
 
Förutom ett konstituerande möte i anslutning till årsmötet 2012 har styrelsen haft sju ordinarie 
styrelsemöten. 
 
Medlemmar 
 
Under året har föreningen haft sjuttioåtta registrerade (betalande) medlemmar. 
 
Ekonomi 
 
Årsbokslutet redovisar verksamhetens ekonomi för år 2012. 
 
Styrelsens arbete under år 2012 
 
Styrelsens arbete under året har till stor del ägnats åt att utveckla organisationen och fördela ar-
betsuppgifter och ansvarsområden. 
Vi har även producerat en informationsbroschyr och startat ett nyhetsbrev. 
  
IMVG 
Det under 2011 påbörjade samarbetet, med Innovatum Science Center, om uppdraget Industri-
Museum Västra Götaland (IMVG), har utvecklats och intensifierats. 
Ett projekt "för att stärka , profilera och kommunicera arbetslivsmuseerna som ett sammanhållet 
besöksmål"  
 
Extern verksamhet 
 
Föreningen har varit mycket aktiv i externa verksamheter. 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 verk-
samhet(er) och utvecklingspotential. 
 
Den externa verksamheten har huvudsakligen skett genom samarbetsformer med bl. a. 
 

- Västra Götalandsregionens Kultursekretariat 
- Innovatum Science Center 
- Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Göteborg 
- Sveriges hembygdsförbund 
- Maritimt i Väst 
Under 2013 kommer fler kontakter att sökas med verksamheter där intresse och möjligheter 
finns till konstruktiv samverkan avseende det Industriella Kulturarvet i Västra Götaland 

 
Besöksmålskartan 
 
Den stora besöksmålskartan över ”Regionens Arbetslivsmuseer” är också ett betydelsefullt arbete 
som ger enskilda föreningar och dess verksamhet ett informativt stöd utan kostnader för före-
ningarna. Kartan skall även ges ut under år 2013 och är en betydande extern informationsbas. 
På kartan presenteras även de föreningar som vi kunnat identifiera, men som inte är registrerade 
medlemmar hos NAV. 
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Mässor 
 
Vid TUR-mässan i Göteborg 2012 visade NAV upp sin verksamhet, med hjälp av flera av med-
lemsföreningarna. 
Planering för deltagande i 2013 års TUR-mässa har påbörjats. 
 
Konferenser m m 
 
Värdskap, guidning och möten med besökare  
Utbildningsdag vid Åsle Tå, Falköping den 2 juni. 
 
Vårkonferens 
Den 5-6 maj genomförde NAV sin årliga 2-dagars vårkonferens på Lundsbrunns Kurort. Resan 
till kurorten företogs, från Skara, företogs med ångtåg.  
På programmet stod bl. a. Evenemanget Kinnekulle Runt och föreläsning om SAAB's uppgång, 
historia, fall och nystart. 
Deltagarna fick även information om IMVG-arbetet, som just påbörjats, och under dag 2 hölls 
årsmöte. 
 
Höstkonferens 
Den 13 oktober samlades Våra medlemmar till höstkonferens hos Rydals museum i Rydal, där vi 
fick en guidad rundvandring i museet före den egentliga konferensen. 
Vi fick rapport om Kompetensväxlingsprojektet av Märta Gustavsson. Pia Åkesson från Qvarn-
stensgruvan Minnesfjället berättade om deras erfarenheter under sommaren, av ungdomar inom 
Kompetensväxlingsprojektet.  
Efter Pia Åkessons berättelse, passade Ingvar Axelsson på att uppmärksamma Qvarnstensgruvan 
Minnesfjället till utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum, med en glasstjärna från NAV. 
Sten Björkman berättade om hur projektet Destination Viskan växt fram. 
Presentation av, och frågestund om handlingsplan IMVG stod också på programmet. 
 
Generationsväxling - kompetensväxling 
Projektet ”Generationsväxling - kompetensväxling” har drivits vidare tillsammans med Västra 
Götalands-regionens kulturnämnd och Innovatum Science Center under 2012. 
 
Konferensen ”Ideell kraft för framtiden” 
Tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Västra Götalandsregionen, Sveriges hembygdsförbund, 
ArbetSam och Hembygdsförbunden i Västra Götaland har NAV arrangerat en uppföljningskon-
ferens ”Ideell kraft för framtiden”. Konferensen syftade till att belysa och diskutera samverkan 
mellan offentliga och ideella aktörer kring kulturarvet. Konferensen genomfördes i Falköping. 
 
ArbetSam 
Samarbetet med ArbetSam har fördjupats under året. 
ArbetSams museidagar med årsmöte 2012 hölls i Göteborg. NAV var medarrangör och bidrog 
ekonomiskt och praktiskt till programmet. Flera av NAVs medlemsmuseer besöktes under mu-
seidagarna 
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Övrigt styrelsearbete 
 
Styrelsen har under 2012 fortsatt arbetet med utformning och innehåll i 
 

- Organisationsplan för NAV 
- Verksamhetsområden för NAV 
- Verksamhetsplan för NAV 

 
Slutord 
 
Bevarandet och utvecklingen av NAV kräver och kommer att kräva betydande ideella arbetsin-
satser 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 ovär-
derlig 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 samarbetsfor-

mer. 
 
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 april 2013 
 
 
 
Ingvar Axelsson Einar Brodin Åke Paulsson 
Ordförande Ledamot Ledamot 
 
 
 
 
Per Hållén Thomas Gruvesäter Ingvar Kronhamn 
Ledamot Ledamot Ledamot 
 
 
 
Roger Eliasson Per Rosén Ulf Hedin 
Ledamot Ledamot Ledamot  
 
 


