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Styrelsearbete i NAV

Styrelsearbetet i NAV bygger till stora delar på arbetsuppgifter och
erfarenhet som med åren framkommit som ett behov för att genomföra de
krav och förväntningar som ställs på NAV.
Styrelsen är en arbetande styrelse där ledamöter förväntas delta i
styrelsearbetet.
Styrelsens arbetsuppgifter kan indelas i ett inre styrelsearbete och ett yttre
styrelsearbete.
Det inre styrelsearbetet avser de formella funktionerna i styrelsen. Här
svarar i första hand vald ordförande, utsedd sekreterare och kassör för
arbetsuppgifterna. Till viktig och stor hjälp finns NAVs kansli i Vara som
bemannas av en person på deltid. Kansliet svarar för bokföring, arkivering,
utskick av olika dokument och hantering av inkommande ärenden.
Det yttre styrelsearbetet omfattar ett stort antal olika uppgifter för att dels nå
ut till medlemmarna, dels genomföra insatser baserade på medlemmarnas
krav/önskemål och regionens verksamhetsstöd.
De olika arbetsuppgifterna framgår även av ”NAVs organisationsplan,
styrelsen” samt ”NAVs kommunikationsplan”. Båda dokumenten finns på
hemsidan.
Ekonomisk ersättning till ledamöter framgår av ”Ekonomisk ersättning till
styrelsen”. (Internt dokument på hemsidan)
Styrelsens sammansättning
Antal styrelsemedlemmar bör om möjligt, enligt gällande stadgar, vara två
ordinarie medlemmar och en suppleant från regionens fyra olika
delområden. Detta gör tillsammans med en ordförande max 13 personer.
Styrelsearbetets genomförande
Geografiska kontakter
Flera styrelsemedlemmar har ett tilldelat geografiskt område att verka som
kontaktombud inom. Områden och arbetsuppgifter finns redovisade på
hemsidan.
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Arbetsgrupper
För regelbundet återkommande insatser/verksamhet finns utsedda
arbetsgrupper normalt bestående av tre personer





NAV-kartan
Hemsidan
Nyhetsbrev
Arbetslivsmuseernas Dag (representanter väljs årsvis)

Funktionsansvar
För vissa funktioner, tex Facebook finns ansvarig.

Representanter i samverkande organisationer
I Prisma VG är NAV representerad i





Styrgrupp
Samverkans- och programgrupp
Webbredaktion/Kommunikationsgrupp
Kulturturism

I KulturArvVäst som förutom NAV består av de fyra hembygdsförbunden
och Maritimt i Väst.
I Hus med historia som förutom NAV består av representanter från
Västarvet och Länsstyrelsen.

Övrig verksamhet
Övrig verksamhet omfattar andra områden där en eller flera ledamöter har
ett bevakningsansvar att förmedla information till övriga i styrelsen.





Kurser, utbildningar
Kompetensväxling
Tillgänglighet
Etc
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