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Verksamhetsberättelse 2017 för föreningen 

NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst 
 

 
Bakgrund 

Årsmötet ägde rum på Textilmuseet i Borås den 8 april 2017. 

Föreningen hade då verkat i sex år efter bildandet. 

 

Styrelse 

Under året har NAVs styrelse haft följande sammansättning. 

 

Ordförande 

Ingvar Axelsson, Tollereds Öfvre Kraftstation 

 

Ordinarie ledamöter 

Einar Brodin, V ordf och kassör Göteborgs Remfabrik 

Ingvar Kronhamn, sekreterare Sällskapet Ångbåten 

Per Rosén   Borås Brandkårsmuseum/enskild medlem 

Sten Björkman  Vagnshistoriska Museet 

Loic Manchec  Kanalmuseet/Skålleruds hembygdsförening 

Inger Lood   Veterinärmuseet 

Carl-Johan Starck  Stenhuggerimuseet 

Suppleanter 

Dag Legnesjö  Munkedals Jernväg 

Erik Kolthoff   Varvs- och Sjöfartshistoriska föreningen 

Elin Andersson  Dalénmuseet 

1 suppleantplats är vakant 

 

Övriga funktionärer 

Revisorer 

Ulla Karlström  Västarvet, sammankallande 

Börje Johansson  Repslagarmuseet 

 

Revisorsuppleant 

Claes-Göran Strömvall  Vikarvets museum 
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Valberedning 

Henrik Olsson  Innovatum Science Center /sammankallande 

Per Ekstedt   Stenriket Malmön 

Anders Svensson  Sällskapet S/S Trafiks Vänner 

Ola Nilsson   Museiföreningen Räddningstjänsten Storgöteborg 

 

Möten 

Förutom ett konstituerande möte i anslutning till årsmötet 2017 har styrelsen haft nio 

ordinarie styrelsemöten. Mötena har i några fall hållits hos olika medlemsmuseer, för att 

stärka kontakter och få bredare kännedom om våra medlemmar, samt för att medlemmarna 

ska få bättre kännedom om NAV. 

Utöver styrelsemöten har hållits ett heldags arbetsmöte för att klargöra vissa 

verksamhetsfrågor. 

 

Medlemmar 

I slutet av året hade föreningen 145 betalande medlemmar, vilket är en fortsatt ökning jämfört 

med 2016. 

NAV har i en enkät till alla medlemmar ställt frågor om medlemmarnas verksamhet under 

2017. Resultat av enkäten framgår av bilaga 4 till denna verksamhetsberättelse. 

 

Ekonomi 

Årsbokslutet redovisar verksamhetens ekonomi för år 2017. Se balansrapport och 

resultatrapport samt ”Kommentarer beträffande resultatrapportens kostnadsdel”, Bilagor 1,2,3 

 

Styrelsens arbete under år 2017 

Styrelsens arbete under året har till stor del ägnats åt att förankra och vidareutveckla 

organisationen samt fördela arbetsuppgifter och ansvarsområden. 

 

Prisma Västra Götaland 

Det tidigare projektet IMVG avslutades vid årsskiftet 2016/17 och har under året fortsatt som 

Prisma Västra Götaland, den digitala arenan. NAV har deltagit och kommer att delta i 

utvecklingsarbetet genom medverkan i olika arbetsgrupper. 

 

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 

verksamheter och utvecklingspotential. 
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Den externa verksamheten har huvudsakligen skett genom samverkan och olika 

samarbetsformer med bl a 

- Hembygdsförbunden i Västra Götaland 

- Innovatum Science Center 

- ArbetsSam 

- Maritimt i Väst 

- Västarvet 

- Västra Götalandsregionens Kulturnämnd 

- Landsarkivet / Riksarkivet 

Den 3 oktober genomfördes den årliga samverkansdagen mellan ideella organisationer och 

offentlig verksamhet. Platsen var Innovatum i Trollhättan. Ett 40-tal personer deltog. 

 

NAV-kartan 

Den stora besöksmålskaran över Arbetslivsmuseer i regionen är också ett betydelsefullt arbete 

som ger enskilda föreningar och deras verksamhet ett informativt stöd utan kostnader för 

föreningarna. Kartan trycktes i 15 000 exemplar, och är en betydande extern informationsbas. 

Utdelning av kartan sker – förutom till medlemmar – även till turistbyråer och 

informationscentra samt mässor där NAV deltar. 

 

Mässor 

Arbetslivsmuseernas Dag 

Den 6 maj genomfördes Arbetslivsmuseernas Dag för fjärde året i följd. Denna gång var 

platsen den vackra Vulcanön i Tidaholm. Evenemanget lockade många utställare/medlems-

föreningar och ett par tusen besökare. Vackert väder hjälpte till att göra dagen lyckad. 

Dagen avslutades med en vigsel i sekelskiftesmiljö med ett brudpar från Skallmeja. 

 

Genomförandet skedde med hjälp och stöd av Tidaholms kommun, Tidaholms museum, 

Innovatum samt i samarbete med Idrottshistoriska museet, LabbÅs Car & Bike och Lions 

samt ett antal privatpersoner 

 

En enkät som skickades ut några dagar efter evenemanget gav många positiva kommentarer. 

 

Kulturhamnsdag Lysekil 

Den 19 augusti deltog NAV som en av utställarna på Kulturhamnsdagen. 

Syftet var att sprida mer information om NAV genom samtal och utdelning av NAV-kartan. 
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Välkomna flyktingar med kultur 

NAV erhöll under 2016 bidrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd för att 

genomföra sin del av rubricerade projekt. Aktiviteten genomfördes under första halvåret 2017 

i samarbete med medlemsföreningar och Innovatum. 

Projektet har ej nått det antal deltagare som planerats, delvis på grund av att omständigheter 

kring flyktingförläggningar och möjligheter att ordna besök blivit svårare. 

Rapport om projektet är insänd till regionen.  

 

Ideell Kraft 

Projektet har varit vilande under 2017 men kommer att fortsätta under 2018 

 

Nyhetsbrev 

NAVs Nyhetsbrev har under året getts ut med 4 nummer. Nyhetsbreven har innehållit 

informativa artiklar samt genomförda och planerade aktiviteter. Olika arbetslivsmuseer har 

presenterat sig själv under rubriken ”Mitt (vårt) museum”. 

Jämfört med tidigare år har nyhetsbrevet fått ett utökat innehåll. 

 

Konferenser mm 

 

Vårkonferens och årsmöte 

I samband med årsmötet den 8 april i Borås genomfördes en mindre konferens. 

• Patrik Alexandersson berättade om regionens nya digitala webb-plattformen 

”Prisma”. 

• Betydelsen av Ideell kraft, Ingvar Axelsson 

• Information om NAVs hemsida samt Facebook 

• NAV-kartan 2017 presenterades. 

• Föredrag om framtidens textilier och alla dess möjligheter, Christian Lundell 

• Visning av textilmuseets maskinpark. 

 

Utbildning 

Den planerade kunskapsdagen med ämnet ”Hur får vi fler besökare till våra besöksmål” 

gick inte att genomföra under 2017. 

Kursen kommer att genomföras under januari månad 2018. 

Under året har träffats ett samverkansavtal mellan NAV och Studieförbundet Vuxenskolan. 
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 Hemsidan 

Arbete med att förbättra hemsidan har fortsatt under 2017. Ett antal olika blanketter för 

anmälningar, uppdateringar etc har tillkommit. 

Alldeles före årsskiftet 2018 presenterades en ”evenemangssida” där medlemmar kan lägga in 

sina egna evenemang 

Facebook 

NAV finns sedan tidigare på Facebook. www.facebook.com/industriocharbetsliv.se 

Användningen har ökat. 

 

Övrigt styrelsearbete 

Styrelsen har under 2017 fortsatt med utformning och innehåll i 

• Organisationsplaner för NAV 

• Kommunikationsplan för NAV 

• Verksamhetsplan för NAV 

• Verksamhetsområden för NAV 

 

Kansli 

NAVs kansli i Vara har under året fått tillgång till en förrådslokal i källarplanet för förvaring 

av föreningens tillhörigheter. 

 

  

http://www.facebook.com/industriocharbetsliv.se
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Återrapportering av mål och indikatorer enligt krav från regionen 

Mål 1: Verksamhetens regionala roll för att vidga deltagandet ska stärkas 

• Beskriv kortfattat insatser för att stödja medlemsföreningarna att nå och angå fler 

invånare. 

1. De olika besöksmålen har presenterats på NAV-kartan som tryckts i 15000 ex och 

delats ut runt om i regionen. 

2. NAV har genomfört Arbetslivsmuseernas dag i Tidaholm i maj månad med olika 

aktiviteter (föredrag, repslagning, info om Prisma VG, sekelskiftesbröllop mm). 

3. NAV har deltagit i Kulturhamnsdag i Lysekil i augusti månad. 

4. Information till medlemmar och andra organisationer genom NAVs Nyhetsbrev 

som utkommer 4 ggr/år. Brevet innehåller artiklar om genomförda och planerade 

projekt. Medlemmar ges tillfälle att presentera sig själva. 

5. Information för medlemmar och allmänhet genom kontinuerlig uppdatering av 

NAVs hemsida. 

6. Ökad användning av facebook. 

7. NAV har i en enkät till alla medlemmar efterfrågat deras verksamhet under året, 

se bilaga 4 i denna verksamhetsberättelse. 

 

• Antal aktiviteter/arrangemang med denna inriktning och deras fördelning i 

delregionen. 

(lista på kommuner bifogas) 

Se redovisning under förra punkten 

 

• Har aktiviteter genomförts för att främja jämställdhet och interkulturell dialog? 

Ja/Nej, om ja, beskriv kort mål och resultat av aktiviteterna. 

Inga aktiviteter har genomförts. NAV har i nuläget inga personella resurser för 

angivna aktiviteter. 

 

• Antal aktiviteter/arrangemang för, av och med barn och ungdomar. 

För barn fanns några mindre aktiviteter på Arbetslivsmuseernas dag. 

Några ungdomar har engagerats för att göra filmer om arbetslivsmuseer. Dessa 

filmer kommer att redovisas på NAVs hemsida. 

 

• Har aktiviteter genomförts för att främja tillgänglighet? Ja/Nej, beskriv kort mål och 

resultat av aktiviteten samt eventuella svårigheter i arbetet. 

Inga aktiviteter har genomförts. NAV har i nuläget inga personella resurser för 

angivna aktiviteter. 
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Mål 2: Verksamhetens regionala roll för att utveckla kapacitet genom samverkan ska stärkas 

• Beskriv kortfattat samarbeten med andra aktörer 

NAV har haft regelbundna träffar med de fyra hembygdsförbunden (HembygdVäst) 

inom regionen samt Maritimt i Väst. Dessa träffar har ofta genomförts tillsammans 

med representanter från Västarvet, Innovatum, Landsarkivet med flera inom ramen 

för Prisma VG. 

Den 3 oktober genomfördes en samverkansdag på Innovatum med NAV som en av 

arrangörerna. Här deltog även medlemmar från de olika organisationerna. Dagen 

innehöll även information/föredrag och work-shops. 

Under året har NAV träffat ramavtal med Vuxenskolan om möjlig samverkan. 

 

• Antal fortbildande aktiviteter/arrangemang för medlemmar. 

I samband med NAVs årsmöte på Textilmuseet i Borås i april månad gjordes 

genomgångar/redovisning av olika projekt inom NAV. Deltagarna fick även en visning 

av Textilmuseet och dess maskinpark i drift samt ett föredrag om ”Framtidens 

textilier och dess möjligheter”. 

Innovatum har under året gjort en enkätundersökning bland NAVs medlemmar om 

utbildningsbehov. Svarsfrekvensen var tyvärr för låg för att dra rätt slutsats. 

 

• Frivilligt: Har aktiviteter genomförts för att bättre nyttja tekniken med syfte att gynna 

nyskapande? Ja/Nej, om ja, beskriv kort mål och resultat av aktiviteten. 

Inga aktiviteter har genomförts. NAV har i nuläget inga personella resurser för 

angivna aktiviteter. 

 

• Frivilligt: Har aktiviteter genomförts för att öka internationaliseringen? Ja/Nej, om ja, 

beskriv kort mål och resultat av aktiviteten. 

Inga aktiviteter har genomförts. NAV har i nuläget inga personella resurser för 

angivna aktiviteter. 
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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 2018 

 

 

Ingvar Axelsson Einar Brodin  Ingvar Kronhamn 

Ordförande  Vice ordförande Sekreterare 

  kassör 

 

 

Sten Björkman Carl-Johan Starck Loic Manchec 

Ledamot  Ledamot  Ledamot 

 

 

Per Rosén    Inger Lood 

Ledamot    Ledamot 

 

Bilagor 

1.Resultatrapport 2017 

2.Balansrapport 2017 

3.Kommentarer beträffande resultatrapportens kostnadsdel 

4.Medlemsenkät för 2017 

 



 NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst  Sida:  1(1)

 802461-1413  Resultatrapport  Utskrivet:  18-01-24

 Preliminär  11:49
 Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31  Senaste vernr:  214
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 17-01-01 - 17-12-31

 Perioden  Ackumulerat  Periodbudget

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3210  VGR - bidrag  306 000,00  306 000,00  306 000,00
 S:a Nettoomsättning  306 000,00  306 000,00  306 000,00

 Övriga rörelseintäkter
 3900  Medlemsavgifter  24 500,00  24 500,00  30 000,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  24 500,00  24 500,00  30 000,00

 S:a Rörelseintäkter mm  330 500,00  330 500,00  336 000,00

 Bruttovinst  330 500,00  330 500,00  336 000,00

 Rörelsens kostnader
 Övriga externa kostnader

 5010  Lokalhyra  -1 491,00  -1 491,00  0,00
 5800  Resekostnader  -1 106,00  -1 106,00  -3 000,00
 5831  Kost och logi i Sverige  -24 624,00  -24 624,00  -20 000,00
 5890  Kurser / utbildning / konferenser  27 716,77  27 716,77  -35 000,00
 5891  Skattefri kostnadsersättning för resa med egen bil  -44 814,69  -44 814,69  -40 000,00
 5900  Integrationsprojekt  -14 620,00  -14 620,00  -50 000,00
 5910  Annonsering  -7 211,00  -7 211,00  -5 000,00
 5940  Utställningar och mässor  -14 389,50  -14 389,50  -45 000,00
 5970  Tidningsprenumerationer  -1 629,00  -1 629,00  -10 000,00
 5990  Övrig reklam  0,00  0,00  -10 000,00
 6071  Representation  -3 475,00  -3 475,00  -5 000,00
 6110  Kontorsmateriel  -6 812,30  -6 812,30  -10 000,00
 6150  Trycksaker  -51 846,00  -51 846,00  -50 000,00
 6211  Telefon  -1 849,00  -1 849,00  -3 000,00
 6250  Postbefordran  -11 045,00  -11 045,00  -10 000,00
 6310  Företagsförsäkringar  -1 745,00  -1 745,00  -3 000,00
 6540  IT-tjänster  -17 586,25  -17 586,25  -8 000,00
 6570  Bankkostnader  0,00  0,00  -2 000,00
 6981  Medlemsskap i andra organisationer  -840,00  -840,00  -2 000,00
 S:a Övriga externa kostnader  -177 366,97  -177 366,97  -311 000,00

 Personalkostnader
 7300  Kanslitjänst  -94 886,00  -94 886,00  -80 000,00
 7330  Bilersättningar - personal  -2 044,73  -2 044,73  0,00
 S:a Personalkostnader  -96 930,73  -96 930,73  -80 000,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -274 297,70  -274 297,70  -391 000,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  56 202,30  56 202,30  -55 000,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  56 202,30  56 202,30  -55 000,00

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  56 202,30  56 202,30  -55 000,00

 Resultat från finansiella investeringar
 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 8310  Ränteintäkter  200,16  200,16  0,00
 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  200,16  200,16  0,00

 S:a Resultat från finansiella investeringar  200,16  200,16  0,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  56 402,46  56 402,46  -55 000,00

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  56 402,46  56 402,46  -55 000,00

 Resultat före skatt  56 402,46  56 402,46  -55 000,00

 Beräknat resultat  56 402,46  56 402,46  -55 000,00



 NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst  Sida:  1(1)

 802461-1413  Balansrapport  Utskrivet:  18-01-24

 Preliminär  11:49
 Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31  Senaste vernr:  214
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 17-01-01 - 17-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Omsättningstillgångar

 Fordringar
 1510  Kundfordringar  0,00  1 500,00  1 500,00
 S:a Fordringar  0,00  1 500,00  1 500,00

 Kassa och bank
 1930  Företagskonto/checkkonto/affärskonto  32 023,33  68 382,90  100 406,23
 1940  Placeringskonto  400 391,91  200,16  400 592,07
 S:a Kassa och bank  432 415,24  68 583,06  500 998,30

 S:a Omsättningstillgångar  432 415,24  70 083,06  502 498,30

 S:A TILLGÅNGAR  432 415,24  70 083,06  502 498,30

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -432 415,24  0,00  -432 415,24
 S:a Eget kapital  -432 415,24  0,00  -432 415,24

 Kortfristiga skulder
 2440  Leverantörsskulder  0,00  -13 680,60  -13 680,60
 S:a Kortfristiga skulder  0,00  -13 680,60  -13 680,60

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -432 415,24  -13 680,60  -446 095,84

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  56 402,46  56 402,46



 Bilaga 3 

 

 
 
 

Kommentarer beträffande resultatrapportens kostnadsdel 
Räkenskapsår 2017-01-01—2017-12-31 

 
Konto 5890 
På kontot har bokförts en inbetalning om 41.000 SEK. Detta belopp avser ersättning för kursen 
”Framtidens Förening” som genomfördes 2015-2016. 
Denna ersättning var ej känd vid upprättande av budget för 2017. 
 
Konto 5900 
Differens mellan budget och kostnad beror på att projektet ej kunnat genomföras i planerad 
omfattning. Rapport är inlämnad till regionen. 
 
Konto 5940 
På kontot har bokförts en inbetalning om 15.000 SEK. Detta belopp är en ersättning för 
Tångamässan 2016. 
Denna ersättning var ej känd vid upprättande av budget för 2017. 
 
Konto 6540 
Differens mellan budget och kostnad avser en tilläggsbeställning för hemsidan med kostnaden 
10.000 SEK. 
 
Konto 7300 
Kostnad avser 14 månader mot budgeterade 12 månader för att komma i fas med kalenderår. 
 
Slutkommentar 
Ovan nämnda inbetalningar (krediteringar) om 56.000 SEK har tillsammans med överskott från 
vissa konton (tex 5900) gett ett positivt utfall jämfört med det budgeterade underskottet. 
 
2018-03-07 
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Bilaga 4 

Medlemsenkät 

NAV har i en enkät till sina medlemmar ställt ett antal frågor om medlemmarnas verksamhet 

under år 2017. Enkäten innehöll följande frågor: 

• Hur många medlemmar har ni i er förening? 

• Hur många av dessa är aktiva i föreningsarbetet? 

• Har ni någon anställd i er förening, heltid/deltid 

• Hur många besökare har ni haft på ert besöksmål under året (2017)? 

• Har ni arrangerat något/några evenemang för allmänheten under året och hur många 

besökare kom till detta/dessa evenemang? 

Av de 40--50 svar som inkommit har vi i redovisningen nedan ej räknat med de medlemmar 

vars verksamhet ej drivs som ideell förening, ( Stiftelser, kommunala muser samt enskilda 

medlemmar). 

En utvärdering baserad på de inkomna svaren ger följande uppskattade resultat för NAVs 

cirka 130-140 ideella föreningar. 

Antal medlemmar i föreningen 

Antal medlemmar sammanlagt i föreningarna uppgår till mellan 35 000 och 40 000 med en 

spännvidd från någon enstaka medlem till cirka 1500 medlemmar. 

Antal aktiva medlemmar i föreningarna 

Antal aktiva medlemmar sammanlagt i föreningarna uppgår till mellan 3000 och 3500 vilket 

motsvarar cirka 10 % av antalet medlemmar enligt ovan. 

Antal anställda i föreningarna 

Några föreningar har deltidsanställda på 50 eller 75 %. Några föreningar har heltidsanställda 

(oftast en person) 

En sammanställning av deltids- och heltidsanställda ger följande sammanlagda resultat: 

• Cirka 15-20 deltidsanställd personer. 

• Cirka 10 heltidsanställda personer. 

Antal besökare på besöksmålet 

En sammanräkning av antalet besökare på besöksmålet inklusive deltagande i evenemang 

enlig nedan ger ett besöksantal om cirka 300 000 personer. Av dessa är cirka 80 000 

evenemangsbesökare. 
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Bilaga 4 

 

Evenemang för allmänheten under året 

Nästan alla medlemsföreningarna har någon form av evenemang för allmänheten under 

året. Här exempel på evenemang av olika slag. 

• Tågsläpp 

• Musikkvällar 

• Temadagar 

• Julmarknad 

• Brasaftnar  

• Konstrunda  

• Tändkulemotorns dag 

• Geocach 

• Tomtetåg 

• Fotutställning 

• Hantverksdagar 

Med flera 

 

Sammanfattning 

 

Svaren i enkäten visar vilken stor ideell arbetsinsats som NAVs medlemmar gör under ett år 

för att synliggöra och bevara vårt kulturarv. 

 

2018-03-07 

 


