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Verksamhetsåret 2015 
 
 
Bakgrund 
Årsmötet ägde rum på Hotell Swania i Trollhättan den 10/5-2015. 
Föreningen hade då verkat i fyra år efter bildandet. 
 
Styrelse 
Under året har NAV's styrelse haft följande sammansättning. 
 
Ordförande 
Ingvar Axelsson, Tollereds Öfvre Kraftstation 
 
Ordinarie ledamöter 
Einar Brodin, V ordförande Göteborgs Remfabrik  
Åke Paulsson, kassör Skara Lundsbrunns Järnvägar 
Thomas Gruvesäter, sekreterare Sällskapet S/S Trafiks Vänner 
Ingvar Kronhamn Sällskapet Ångbåten 
Roger Eliasson Aeroseum 
Per Rosén Borås Brandkårsmuseum  
Ulf Hedin  
Pia Åkesson Qvarnstensgruvan Minnesfjället 
 
Suppleanter 
Lena Tybrandt-Strand Aeroseum 
Sten Björkman Vagnshistoriska Museet 
Loic Manchec  Kanalmuseet/Skålleruds hembygdsförening 
Agneta Ekman Wingate Linmuseet 
 
Övriga funktionärer 
Revisorer 
Ulla Karlström Västarvet, sammankallande 
Börje Johansson Repslagarmuseet 
 
Revisorsuppleant 
Lennart Grann Innovatum Verkstadsklubb 
 
Valberedning 
Lisa Jonsson Innovatum Science Center / sammankallande 
Eskil Mare Skeppstekniskt forum 
Per Ekstedt Stenriket Malmön 
Anders Svenson Sällskapet S/S Trafiks Vänner 
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Möten 
Förutom ett konstituerande möte i anslutning till årsmötet 2015 har styrelsen haft åtta ordinarie 
styrelsemöten. Mötena har i de flesta fall hållits hos olika medlemsmuseer, för att stärka kontak-
ter och få bredare kännedom om våra medlemmar, samt för att medlemmarna ska få bättre kän-
nedom om NAV. 
 
Medlemmar 
Under året har föreningen haft etthundratjugosex (126) betalande medlemmar. 
 
Ekonomi 
Årsbokslutet redovisar verksamhetens ekonomi för år 2015. 
 
Styrelsens arbete under år 2015 
Styrelsens arbete under året har till stor del ägnats åt att vidareutveckla organisationen och för-
dela arbetsuppgifter och ansvarsområden.  
  
IMVG 
Det under 2011 påbörjade samarbetet, med Innovatum Science Center, om uppdraget Industri-
Museum Västra Götaland (IMVG), har utvecklats och intensifierats. NAV har under 2015 tagit 
plats i styrgruppen för IMVG. 
Bland annat håller Prisma, en digital mötesplats för industrisamhällets kulturarv i Västra Göta-
landsregionen, på att skapas.  
 
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 samverkan och olika samarbetsformer 
med bl. a. 

- ArbetSam 
- Hembygdsförbunden i Västra Götaland 
- Innovatum Science Center 
- IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin) Väst 
- Maritimt i Väst 
- Västarvet 
- Västra Götalandsregionens Kulturnämnd 
- Västsvenska Industri- och Handelskammaren, Göteborg 

 
NAV-kartan 
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 trycktes i 15 000 exemplar, 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 och Bokmässan i Göteborg 2015 visade NAV upp sin verksamhet, med hjälp 
av flera av medlemsföreningarna. Dessutom visades bildspelet i omarbetat och kompletterat 
skick, där många föreningar och deras verksamheter presenteras. 
 
Kulturinsatser för asylsökande 
Med ekonomiskt projektstöd från Västra Götalandsregionen har NAV med stor hjälp från Inno-
vatum under november/december genomfört rubricerade projekt. 
Besöksgrupper från flyktingförläggningar har kunnat besöka olika arbetslivsmuseer där de blivit 
väl omhändertagna. 
Totalt har cirka 160 personer deltagit i besöken. Separat projektrapport finns upprättad. 
 
Ideell Kraft 
Under 2015 har NAV i samarbete med Innovatum och Hembygdsförbunden arrangerat fyra lo-
kala konferenser för ideell kraft. Totalt har cirka 140 personer deltagit. 46 olika föreningar har 
varit representerade. Kontakter har skapats mellan ideella föreningar och kommunala politi-
ker/tjänstemän. Projektet gav många positiva erfarenheter och möjligheter som nu håller på att 
bearbetas i en separat projektrapport. 
 
Framtidens förening 
NAV genomförde under 2015 tillsammans med Coompanion två kurser med temat "Framtidens 
förening". Detta är ett koncept som syftar till att utveckla föreningsarbetet på olika sätt anpassat 
till de behov deltagande föreningar har. Sex föreningar deltog i två kurser, en i Fyrbodal och en i 
Skaraborg, med 4-5 kurstillfällen. De medverkande föreningarna var mycket positiva till aktivite-
ten och det finns anledning att försöka fortsätta detta arbete. 
 
Konferenser mm 
Vårkonferens och årsmöte 
I stället för den årliga 2-dagars vårkonferensen genomfördes Arbetslivsmuseernas Dag på Inno-
vatums område i Trollhättan,  i samband med NAV’s årsmöte den 10 maj 2015. 
På plats fanns många av våra medlemmar, med både stort och smått att visa upp, till nytta för 
många. 
 
Övrigt styrelsearbete 
Styrelsen har under 2015 fortsatt arbetet med utformning och innehåll i 

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

 
Kansli 
NAV har sedan november 2015 en kanslifunktion i Vara, för att underlätta och stärka förenings-
arbetet.  
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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 i mars 2016 
 
 
 
Ingvar Axelsson Einar Brodin Åke Paulsson 
Ordförande Vice ordförande Kassör 
 
 
 
 
Thomas Gruvesäter Roger Eliasson Ulf Hedin 
Sekreterare Ledamot Ledamot 
 
 
 
Ingvar Kronhamn Per Rosén Pia Åkesson 
Ledamot Ledamot Ledamot  
 
 


