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Styrelse 

Under år 2021 har NAVs styrelse haft följande sammansättning. 

 

Ordförande  

Lise-Lotte Kolmberger. Storgöteborg  

 

Ordinarie ledamöter efter årsmötet 

Henrik Olsson, vice ordf. Fyrbodal  

Ingvar Kronhamn, sekreterare Storgöteborg  

Åke Paulsson, kassör Skaraborg 

Loic Manchec Fyrbodal  

Ola Nilsson Storgöteborg  

Karin Askberger Fyrbodal  

Christer Blomqvist Fyrbodal  

 

Suppleanter efter årsmötet 

Cheyenne Röckner Fyrbodal  

Börje Gustavsson Storgöteborg  

  

Representanter i Prisma VG  

Lise-Lotte Kolmberger  

Henrik Olsson  

Loic Manchec  

 

Övriga funktionärer  
 

Revisorer efter årsmötet  

Börje Johansson Repslagarmuseet  

Anders Manheden Idrottsmuseet  

 

Revisorsuppleant  

Elin Andersson Gustaf Dalénmuseet  

 

Valberedning efter årsmötet  

Thomas Lange Bohuslän  

 

Kansli  

Eva Mann jobbar på NAVs Kansli och ger styrelsen och medlemmarna service och 

information. Eva träffas i första hand på onsdagar, lättast via e-post eller per telefon.  

Kansliet svarar även för bokföring, fakturering och utbetalningar.  

Kansliet finns på Västergötlands Museum i Skara. 

Besöksadress Stadsträdgården SKARA  

Postadress: NAV, Box 82, 532 21 SKARA  

 

Möten 

Förutom ett konstituerande möte har styrelsen haft fyra ordinarie styrelsemöten. Av dessa 

möten har ett varit fysiskt. Utöver styrelsemötena har även ett tvådagars arbetsmöte hållits.   
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Medlemmar 
I slutet av året hade föreningen 151 betalande medlemmar, Bland medlemmarna finns ett fåtal 

enskilda medlemmar. Medlemsavgiften har varit 200 kr per medlem. 

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

2021. Efter ännu en pandemisäsong var svarsandelen alltför låg för att möjliggöra en 

meningsfull utvärdering. Pandemin har för de flesta inneburit en mycket begränsad 

verksamhet. 

Ekonomi 

Årsbokslutet redovisar verksamhetens ekonomi för år 2021. Se resultatrapport och 

balansrapport, bilagor 1 och 2.  

Erhållet verksamhetsstöd från VGR tillsammans med medlemsavgifter har i stort täckt 

föreningens kostnader. Underskottet i ekonomin kommer från årets satsning på projektet 

Museiresan. 

På grund av pandemin har ett antal aktiviteter ej kunnat genomföras, bland annat 

Arbetslivsmuseernas Dag.  

 

Styrelsens arbete under år 2021  
Styrelsens arbete har under året till stor del ägnats åt att driva NAVs huvudaktiviteter samt att 

utveckla styrelsearbete och arbetsfördelning.  

 

Prisma Västra Götaland  

NAV har under året deltagit i utvecklingen av Prisma Västra Götaland genom medverkan i 

styr- och arbetsgrupper.  

Den 7 oktober genomfördes digitalt den årliga samverkansdagen mellan ideella organisationer 

och offentlig verksamhet. Ett 40-tal personer deltog.  

NAV har valt att genomföra kurser och utbildningar för medlemsföreningar inom ramen för 

Prisma Västra Götaland. Se www.prismavg.se/utbildningar 

 

Extern verksamhet  

Aktiviteter i externa verksamheter har på grund av pandemin till stor del skett digitalt. 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.  

Samverkan inom ramen för Prisma Västra Götaland är speciellt viktig grund för att NAV ska 

kunna medverka i ett bredare kulturarvsarbete i regionen.  

 

Den externa verksamheten har huvudsakligen skett genom samverkan och olika 

samarbetsformer med bland annat,  

- Hembygdsförbunden i Västra Götaland och Maritimt i Väst (samverkan kallas Kulturarv i 

Väst, KAV)  

- Innovatum Science Center  

- ArbetSam  

- Förvaltningen för kulturutveckling  

- Studieförbundet Vuxenskolan  

- I arbetsgruppen ”Hus med Historia”  
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NAV-kartan  

Den stora besöksmålskartan för 2021 - 22 fick ett liknande utseende som 2020, ett häfte om 

36 sidor med presentation i text och bild av 150 olika besöksmål utan kostnader för NAVs 

medlemmar. Nytt för året var att erbjudandet för barnfamiljer, Museiresan, fick utrymme i 

mittuppslaget.  Kartan trycktes i 20 000 exemplar. Det var ökad efterfrågan på kartorna 

jämfört med 2020. 

 

Arbetslivsmuseernas Dag 

Tyvärr var det inte möjligt att genomföra Arbetslivsmuseernas Dag som planerat varken 

under våren eller hösten. Vi hoppas nu på möjligheter under 2022 i stället. Den tänkta platsen 

är fortfarande Skara. 

 

Familjeaktiviteter på arbetslivsmuseer - Museiresan 

I projektet Museiresan har det utvecklats aktiviteter som riktar sig speciellt mot målgruppen 

barnfamiljer för att locka nya besökare. Flera av de deltagande museerna hade tidigare ingen 

specifik aktivitet för denna målgrupp. 

Projektet har resulterat i en konkret gemensam produkt i form av foldern Museiresan där man 

samlar stämplar på varje museum man besöker och som återspeglar arbetslivet och resan. 

Genom ett stämpelkort där barnen får en stämpel för varje museum de besökt och sedan får en 

passande present blir det en slags ”nudging” – man ger familjerna en knuff till att besöka ännu 

ett museum efter ett annat. Projektet har även tagit fram en hemsida där alla besöksmål 

presenteras. 

 

Vi har fler deltagande museer än vi utgick ifrån. Vi räknade med att ha minst 11 deltagande 

museer. Vid projektets start var 28 museer med i arbetet, varv 25 är representerade i foldern. 

De som valde att inte fullfölja har följt processen för att kunna delta kommande år. Detta visar 

att projektet svarar till ett behov som finns hos museer i regionen och att museerna ser värdet 

av att delta. 

Vi uppskattar att minst 50 000 personer nåtts av marknadsföring eller foldern. Aktivt 

deltagande i aktiviteter uppskattar vi till 1500. Vi ser att det är viktigt att hitta nya sätt att 

marknadsföra Museiresan för att fler ska delta aktivt i framtiden. 

 

NAV-träff 

Årets NAV-träff anordnades den 20 november tillsammans med Herrljunga 

hembygdsförening vid Herrljunga hembygdspark, Haraberget. 29 personer deltog på NAV-

träffen. Dagen innehöll bland annat information från NAV, föreläsning och workshop. 

Hembygdsföreningen gav deltagarna en visning i Vagnsmuseet. 

 

Årsmöte  

NAVs årsmöte genomfördes digitalt den 15 maj. Utöver årsmötesförhandlingarna 

informerades medlemmarna om: 

• Besöksmålsenkäten för 2020 

• Arbetslivsmuseernas Dag  

• 2021 års besöksmålskarta 

• Museiresan – barn- och familjeaktiviteter på arbetslivsmuseer 

• Utbildningar och kurser för NAVs medlemmar 
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Nyhetsbrev  

NAVs Nyhetsbrev är digitalt och har under 2021 getts ut med 4 nummer. Nyhetsbreven har 

innehållit informativa artiklar samt genomförda och planerade aktiviteter.  

 

Kurser och utbildningar  

NAV genomförde i samarbete med Prisma Västra Götaland och Innovatum en rad kurser och 

workshops för att stärka medlemmarnas kompetens inom några olika områden. Under rådande 

pandemi genomfördes de flesta digitalt.   

 

Hemsidan 

Arbetet har fortsatt under 2021 för att utveckla och uppdatera hemsidan.  

 

Facebook  

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

Användningen har sakta ökat men mer arbete behövs för att öka aktiviteten.  

 

 

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 månad 2022  

 

 

 

 

Lise-Lotte Kolmberger Henrik Olsson Ingvar Kronhamn 

Ordförande  Vice ordförande Sekreterare 

  

  

 

 

Loic Manchec  Karin Askberger Ola Nilsson  

Ledamot  Ledamot  Ledamot 

 

 

 

Christer Blomqvist  

Ledamot     

http://www.facebook.com/industriocharbetsliv.se
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På grund av rådande Coronasituation har ledamöterna godkänt verksamhetsberättelsen genom 

e-post. 

 

 

Bilagor  

1.Resultatrapport 2021 

2.Balansrapport 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


