NAV
Nätverket Arbetslivsmuseer i Västra Götaland

Protokoll nr 10

Interimsstyrelsemöte nr 8, 2011-02-28
Plats:

Repslagarmuseet i Älvängen

Tid:

Kl 10.00

Närvarande:

Börje Johansson
Maj-Lis Carlsson
Bernt Larsson
Ingvar Axelsson
Barbro Emanuelsson
Einar Brodin
Hans Hellman
Christina Centerwall
Åke Paulsson
Sören Olsson

Repslagarmuseet
Repslagarmuseet
Repslagarmuseet
Tollereds Öfvre Kraftstation
Bohuslin Linverksta´n
Göteborgs Remfabrik
Forsvik Industriminne (Ej efter lunch)
Hillefors Grynkvarn Museiförening
Skara-Lundsbrunns Järnväg
Stenhuggarmuseet Hunnebostrand

Adjungerad

Lisa Jonsson
Erik Wegraeus
Sofia Wegraeus

Innovatum Science Center
Utredare
Carolus Rex

Förhinder:

Per Hållén
Hans Nilsson
Stig Grehn
Ulrika Kullenberg

Stenriket Malmön
Varvshistoriska Föreningen
ArbetSam
Rydals Museum

1.

Mötet öppnas
Börje Johansson öppnade mötet med att hälsa deltagarna välkomna.

2.

Val av justerare.
Bernt Larsson valdes att justera protokollet.

3

Dagordning.
Dagordningen godkändes med följande tillägg
9.9 Universitet och Chalmers Tekniska Högskola
9.10 Folkbildning, Regionens Folkhögskolor
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4.

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och fastställdes.

5.

Administration, ekonomi.
Ekonomin är fortfarande god. Bidraget från Kulturnämnden i Västra Götaland på
300 000,- för år 2011 har ännu inte utbetalats.

6.

Generationsväxlingsprojektet
Eira Högforsen och Lisa Jonsson arbetar intensivt med detta program och har varit
och besökt 4 kommuner
Sotenäs, Åmål, Mariestad och Falköping.
Mer information vid nästa möte.

6.1

Sommarjobb för ungdomar på arbetslivsmuseerna.
Mötet enades om att det är viktigt att NAV står bakom och kan stötta. Den stora
frågan är att ungdomarna måste ha en handledare att de måste utbildas. Även
museerna behöver utbildning om vad ungdomarna får göra och inte får göra.
Enligt Lisa är intresset mycket stort från museernas sida.
Mötet bestämde att Lisa, Börje och Maj-Lis skall skriva en ansökan till
Kommunalförbunden i Fyrbodal och Skaraborg om bidrag för att utbilda handledare i
detta projekt.
Frågan ställdes om NAV kan ordna ett seminarium för arbetslivsmuseerna under
projektets gång. Frågan kvarstår. Lisa eller Eira informerar vid nästa möte.

6.2

Kultur och Ungdom
Mötet konstaterade att vi bör hålla liv i kontakten med Märta Gustafsson efter
hennes framträdande i Vårgårda.
Lisa och Eira kommer att ha ett möte med denna grupp och avrapporterar vid nästa
möte. Frågan kvarstår.

6.3

Yrkesutbildning
Hantverksutbildning? Frågan kvarstår.

7.

Vårkonferensen 2011
Den 15 maj är det val i Västra Götaland och många är då engagerade i valarbetet.
Mötet enades om att flytta vårkonferensen till antingen lördagen den 21 maj eller
söndagen den 22 maj. Maj-Lis kontaktar Per som får undersöka vilken dag som är
passar bäst.
Barbro och Sören arbetar vidare med förslag till program för konferensen och
förslag till rubrik som bestäms på nästa möte.
Mötet bestämde att Maj-Lis, efter besked från Per, skickar ut ny förhandsinbjudan
med ändrat datum till samtliga arbetslivsmuseer i regionen.
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7.1

Valberedning
Mötet bestämde att Interimsstyrelsen sitter kvar ytterligare ett år och att man utser
valberedning på vårkonferensen. Barbro meddelade att hon kommer att avsäga sig
sitt uppdrag i styrelsen vid Vårkonferensen.

8.

Stadgar
3 st förslag till revidering av stadgarna har kommit in:
Göran Jönsson, Veterinärhistoriska Museet, Vänersborg
Anders Svensson, S/S Trafik, Hjo
Erik Samuelsson, Antens Kommunikationsmuseum
Maj-Lis fick uppdraget att skicka Göran Jönssons och Anders Svenssons mail
vidare till styrelsen. Frågan kvarstår.

8.1

Verksamheten 2011 (Verksamhetsplan m m)
En verksamhetsplan måste upprättas före vårkonferensen och mötet bestämde att
var och en tar med sig förslag till plan till nästa möte. Mötet föreslog att en liten
grupp skall bildas för att arbeta med denna fråga. Frågan kvarstår.

9.
9.1

Övriga frågor
Ansökan till Kulturnämnden
Börje kontaktar Kulturnämnden för att höra om vi behöver skicka in en ny ansökan
för nästa år.

9.2

TUR-mässan 24-27 mars 2011
Maj-Lis redogjorde för hur NAVs monter kommer att se ut.
Maj-Lis har skickat ut inbjudan till samtliga museer att vara med i montern.
Inbjudan till Tur 2011 samt 2 st biljetter, som skrivs ut hemifrån, skickas ut till
samtliga museer, Kulturnämnden, Kultursekretariatet i Västra Götaland samt till
Interimsstyrelsen.

9.3

Kulturhistoriska Akademin
Kvarstår till nästa möte.

9.4

Bohusläns Hembygdsförbund
Chris och Barbro var med på mötet som anordnades om Kvarnar och de skall träffas
igen den 11 mars. Mer information vid nästa möte.

9.5

Webbsida m m för medlemmar i NAV (Carolus Rex Kommunikation)
Sofia informerade om det fortsatta samarbetet med Tollereds Öfvre Kraftstation.
Mötet enades om att arbetet med ytterligare 4 museer bör kunna redovisas vid
Vårkonferensen. Dessa museum föreslogs vara: Remfabriken, Stenriket Malmön,
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Repslagarmuseet samt något museum i Skaraborg, förslagsvis Skara-Lundsbrunns
Järnväg.
Kontaktuppgifter från dess museum skall mailas till Sofia, email; sofia@foaje.se.
Bestämdes att Sofia skall få inbjudan för att avrapportera vid varje möte
9.6

ArbetSams årsmöte i Gävle 15-16 april 2011
Hans undersöker om NAV bör vara med på detta möte och återkommer med
besked vid nästa möte.

9.7

Västsvenska Industri- och Handelskammaren 350-årsjubileum.
Handelskammaren vill ha ett samarbete med NAV inför sitt jubileum. En skrivelse
angående ”Samarbete mellan Handelskammaren och Arbetslivsmuseer och –
föreningar” kommer att skickas ut till samtliga arbetslivsmuseer i Västra Götaland i
samband med informationen om nytt datum för vårkonferensen. Denna skrivelse
biläggs även detta protokoll.

9.8

Besöksmålskartan
Bestämdes att iläggsbladet skall vara uppdaterat till vårkonferensen.

9.9

Universitet och Chalmers Tekniska Högskola
Kvarstår till nästa möte

9.10

Folkbildning, Regionens Folkhögskolor
Karl-Magnus Bruktegård, Lust och läraprogrammet är nyfiken på vad det kan finnas
för utbildningsintresse hos NAVs medlemmar.
Skickar förslag på utbildning till Maj-Lis före nästa möte.

10.

Nästa möte
Nästa möte bestämdes till tisdagen den 29 mars kl 10.00 på Repslagarmuseet i
Älvängen.
Punkter under övriga frågor skall skickas till Maj-Lis senast 2 veckor innan nästa
möte.

11.

Mötet avslutas
Börje tackade och avslutade mötet.
Vid protokollet
Maj-Lis Carlsson

Justeras:
Bernt Larsson

