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NAV - industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst
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Nr 1 februari 2022

NAV är ett nätverk för föreningar som sysslar med arbetslivsmuseer och industriminnen.

Ordförande har ordet
Vågar jag skriva ”äntligen”?!

Är det äntligen så att vi är på väg mot ljusare tider? Är det äntligen så att vi har fått
kontroll på pandemin? Är det äntligen snart dags för Arbetslivsmuseernas Dag – på
riktigt?! Ja, jag hoppas verkligen det är så. Vi har alla kämpat och stretat för att
klara av pandemin, nu är det väl dags för att kunna träffas, umgås och uppleva
saker igen.

NAV fyller 11 år i år och firar det med ett försenat 10-årsjubileum. Håll utkik i våra
nyhetsbrev och på hemsidan efter roliga tävlingar och spännande aktiviteter. Några
klassiska aktiviteter blir det, om nu inget oförutsett inträffar, vid årsmötet i april och
Arbetslivsmuseernas Dag i maj. Vi ses väl där?! 

Museiresan har formellt blivit ett stående inslag i NAVs verksamhet. Vi stärker de

https://gansub.com/t/pm/5502360900011/


besöksmål som redan är med och hoppas kunna komplettera med ytterligare några
besöksmål inför säsongen 2022. Om ert besöksmål är intresserade av att delta,
tveka inte att kontakta oss via kansliet.

Vill du eller någon du känner vara med och stärka besöksmålen i Västra Götaland
så finns det vakanser i NAVs styrelse. Kontakta mig gärna, så berättar jag litet om
arbetet som NAV utför.

Läs vidare i nyhetsbrevet och få information om våra utbildningar, hjälp oss med
korrekt information om ert besöksmål och fundera på ett deltagande i
Arbetslivsmuseernas Dag.

Vilanhallen är stor – tänk om vi kan slå rekord med utställare i år!?  

Hälsningar

Lise-Lotte

NAVs Besöksmålskarta
Tiden har gått ut för årets uppdatering av
Besöksmålskartan. Ett 60-tal medlemmar
har uppdaterat sin information om sitt
besöksmål. För er som glömt erbjuds nu en
sista chans att uppdatera årets tryckta
upplaga, senast den 15 februari.

Besöksmålskartan sänds för tryck av ca 20
000 ex och kommer förhoppningsvis finnas
färdig i april.

Uppdatera Era uppgifter

NAV – MEDLEMSENKÄT FÖR 2021
NAV har till uppgift att stödja, utveckla och synliggöra arbetslivsmuseer och
industrihistoriska föreningar inom Västra Götaland.

Syftet med denna enkät är att synliggöra allt arbete som görs, inte minst ideellt; och
säkerställa fortsatt verksamhetsstöd så att detta kommer medlemmarna till godo på
bästa sätt.

Enkäten finner ni på hemsidan eller svara i enkät-utskicket som sändes till er
tidigare. 

Vi vill gärna ha era svar senast den 15 februari 2022!

Enkät - Svarsblankett

http://www.navivast.se/uppdatera-nav-kartan/
http://www.navivast.se/for-medlemar/


Arbetslivsmuseernas Dag den 7 maj 2022
Arbetslivsmuseernas Dag är en möjlighet för medlemmarna i NAV att visa upp sina
verk samheter vid de besöksmål som de driver i regionen.

Sex gånger har vi arrangerat Arbetslivsmuseernas Dag. När nu restriktionerna
släpper och vi tror att pandemin viker vågar vi planera för ännu en
Arbetslivsmuseernas Dag.

Planeringen för den sjunde upplagan av Arbetslivsmuseernas Dag är nu i full gång.
Evenemanget går av stapeln lördagen den 7 maj i Skara på Vilans Fritidsområde
med Vilanhallen i centrum.

Det är en fantastisk plats med bra förutsättningar och stora ytor för utställare både
inomhus och utomhus.

Genomförandet sker i samarbete med Skara–Lundsbrunns Järnvägar och Skara
kommun. NAV samarbetar även med Skara Gille och andra lokala föreningar för att
skapa ett riktigt bra evenemang.

Nu behöver vi fylla på med utställare som kan synliggöra och visa upp mångfalden
av alla fantastiska besöksmål och det kulturarvsarbete som sker i regionen.
Tillsammans kan vi göra ett riktigt bra program som syns och hörs!

Välkommen till Skara och Arbetslivsmuseernas Dag den 7 maj 2022!

Läs mer

Gör er anmälan här

Årsmöte 2 april
Efter lättnader på restriktionerna vågar
vi hoppas på att årsmötet 2022 ska
kunna genomföras under normala
förhållanden. 

Mer information om plats och kallelse
till årsmötet kommer inom kort! 

Dags att nominera Årets industriminne 2022
Varje år sedan 1995 utser Svenska industriminnesföreningen, SIM, Årets
industriminne. Syftet är att uppmärksamma och stödja det långsiktiga arbetet med
det industriella kulturarvet. Utmärkelsen är ett erkännande för utförda, lovvärda
insatser för att bevara, bruka, gestalta och förmedla industriarvet.

Årets tema 2022 "Modernt industriarv"

http://www.navivast.se/arbetslivsmuseernas-dag-utstallare/
http://www.navivast.se/anmalan-arbetslivsmuseernasdag/


Från 2019 har SIM genom utmärkelsen Årets industriminne valt att fokusera på
tematiska aspekter som är angelägna för industriarvet i samtiden. Med årets tema
vill SIM sätta fokus på industrins anläggningar, miljöer och minnen från andra
halvan av 1900-talet. 

Gå in via SIMs hemsida och ladda ner utlysning och nomineringsformulär och
nominera ditt industriminne. Sista nomineringsdag är 10 mars 2022.

https://www.sim.se/nyheter/211107

Svenska industriminnesföreningen (SIM) bildades 1989 och är en ideell
organisation inom kulturmiljöområdet. Föreningen verkar för industrisamhällets
kulturarv i Sverige och representerar Sverige inom den internationella
organisationen The International Committee for the Conservation of the Industrial
Heritage (TICCIH). Föreningen samlar enskilda och organisationer.

http://www.sim.se/

NAVs Utbildningserbjudande
ett samarbete inom Prisma Västra Götaland
Inom Prisma Västra Götaland erbjuder vi en rad utbildningar för våra
medlemsföreningar i både besöksmålsutveckling och föreningsutveckling.

Kurserna är kostnadsfria och vi tar gärna fram enskilda lösningar för föreningar om
ni har speciella önskemål eller om hela föreningen vill gå en kurs. 

Läs mer och anmäl er via länken. 

NAVs utbildningserbjudande, våren 2022 (pdf)

Anmäl dig här 

En av våra högaktuella kurser är Mobila utställningsprodukter och
upplevelser, 26 april. Inspireras till att ta fram en kreativ och spännande
monter inför till exempel Arbetslivsmuseernas dag.

PRISMA VÄSTRA GÖTALAND är en digital arena och en samverkansplattform för
vår regions industriella kulturarv och samhällsutveckling från 1850 fram till idag.
Utbildningarna som ges inom Prisma Västra Götalands riktar sig till det ideellt
drivna kulturarvet i regionen och är kostnadsfria för parterna inom samverkan.   

Kontaktperson:
Elin Sörensson

 Kulturarvsutvecklare Innovatum

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sim.se%2Fnyheter%2F211107&data=04%7C01%7Cola.nilsson%40rsgbg.se%7Cbfada58ecf2747eb8a3a08d9e712582c%7C561f01634bd34a52b5d74b288f4406c7%7C1%7C0%7C637794888237706753%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=7uRTDB1vPZHWTIUlowaWQj9kmRL3jhU3BAv%2BOHq3iOs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sim.se%2F&data=04%7C01%7Cola.nilsson%40rsgbg.se%7Cbfada58ecf2747eb8a3a08d9e712582c%7C561f01634bd34a52b5d74b288f4406c7%7C1%7C0%7C637794888237706753%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=hFwPy7afuaaBUKLB%2BrpEuwja5%2FcOxLJqAiTtYzggFiE%3D&reserved=0
http://www.navivast.se/wp-content/uploads/2022/01/NAV-utbildningserbjudande-Prisma-VT22.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Yyo6cMYS60Kn4FHcFAA-XZlA5Zl-TPVEhGXeLZTru4tURDBSQlg3T1IxWFBTMzhWUzJXV0MwUURSSy4u


Utveckla nya upplevelser med Prisma

Intresset för kulturarv, lokal historia och besök på unika platser har ökat snabbt de
senaste åren. Många letar efter utflykter på helgerna och utländska turister är
nyfikna på den svenska kulturen. Det finns stora möjligheter att locka fler och nya
besökare till kulturarvsföreningars kultur- och naturmiljöer, museer m.m. Men hur
gör man besöket intressant? Vad tar man betalt? Hur sprider man informationen?

Med hjälp av Prismas Kulturturismgrupp finns möjligheten att ingå i en grupp som
får handledning och coachning för att utveckla er befintliga verksamhet och ta fram
en upplevelse för besökarna.

Kontaktperson:
Marika Russberg

 marika.russberg@bohuslandsmuseum.se

Läs mer

Bilden föreställer Hjördis Nordin, Landskrona Museum

Prisma - Tema Sport och idrott

Idrotten har varit viktig för många arbetare och är i hög utsträckning en del av vårt
kulturarv. I till exempel England ordinerades industriarbetare att sparka boll som

mailto:marika.russberg@bohuslandsmuseum.se
http://www.navivast.se/wp-content/uploads/2022/02/NyaUpplevelserForening.pdf


medicin mot slitna kroppar. Hur har det sett ut i Västra Götaland? Vad har ni för
berättelser från era föreningar om idrott- och sportshistoria? Dela med er av era
berättelser om personer, företeelser, platser och föremål till prismavg.se.

Under våren kommer prismavg.se fokusera på att samla in ch sprida berättelser om
sport och idrott.

Prismavg.se är ett skyltfönster där ni som besöksmål kan visa er verksamhet och
locka nya besökare. 

Kontaktperson:
Jessica Bergström

  
jessica.bergstrom@vgregion.sePrismavg.se

Kurs i bevarande av kulisser
med konservator Maria Lagerqvist
KURSINNEHÅLL

En kurs om 10 träffar à 3 timmar, där kursdeltagarna under ledning av konservator
Maria Lagerqvist, får lära sig:

▫ Hur, vad och varför man dokumenterar
▫ Materialgenomgång av papper och färg
▫ Hur man rengör
▫ Hur man lagar
▫ Hur man retuscherar och varför
▫ Monteringstekniker
▫ Utställningsmetoder

När: Start 26 februari, 2022  (10 träffar á 3 timmar)
Pris: 700 kr (inkl. fika)
Plats: Backamo Lägerplats, Ljungskile
Anmälan & info: ingrid.fuxwall@telia.com 

Läs mer här

Kursen anordnas av

Backamo Vänner tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan

Utveckla ditt föreningsarbete!

Alla ideella föreningar har inte samma behov, men föreningsarbetets
grundläggande principer är gemensamma för alla. Nu erbjuder vi en
utbildning i tre delar där du får möjlighet att både spetsa dina

mailto:jessica.bergstrom@vgregion.se
https://www.prismavg.se/
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.navivast.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2FKurs-i-bevarande-av-kulisser.pdf


föreningskunskaper och samtidigt utbyta erfarenheter med engagerade
medlemmar i andra föreningar.

Här är Studieförbundet Vuxenskolans föreningsutbildning i tre delar. Man kan välja
om man vill anmäla sig till en enstaka eller alla tre men anmälan krävs.

Del 1: 24 feb kl 18-20.30
Föreningsarbetets grunder - Demokratin i föreningen och föreningen i
demokratin.

Del 2: 10 mars kl 18-20.30
Plats för nya och gamla krafter.Valberedning och kunskapsöverföring - 

Del 3: 24 mars kl 18-20.30
Viljan, drivkraften och vikten av kommunikation.Motivation och engagemang
- 
 
Kursen är digital och sker i mötesverktyget Zoom.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakta Amanda Forsman,
amanda.forsman@sv.se, 070-855 09 50

Vad har sociala medier med knyppling,
motorsågar och demokrati att göra?
Filmvisning och samtal

Demokrati är ett begrepp som vi aldrig får ta för givet och som vi hela tiden måste
underhålla. Kom och prata om hur du som aktiv i en förening kan vara en viktig
byggsten i demokratiarbetet! Hur får vi till de goda samtalen i ett alltmer polariserat
samtalsklimat och hur kan vi bemöta antidemokratiska uttryck i vår förening?

Plats: Bohusläns museum, Uddevalla
Datum: 3 mars 
Läs mer och anmäl dig här.

Plats: fd. Tingshuset, Åmål
Datum: 14 mars
Läs mer och anmäl dig här.

Ebba Jacobsson, verksamhetsutvecklare
Studieförbundet Vuxenskolan

 070-855 30 35
ebba.jacobsson@sv.se

Redaktionen
Karin Askberger  070-367 79 02   karin.askberger@navivast.se

Ola Nilsson         070-256 14 74   ola.nilsson@navivast.se
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NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Box 82, 532 21 Skara
E-post: info@navivast.se

Tel: 072 – 246 92 32

Detta brev skickas till er,  då Ni är en av 160 medlemmar i NAV
http://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/

http://www.navivast.se/
http://www.facebook.com/industriocharbetsliv.se
https://www.youtube.com/channel/UCKd574geirOuArEkyDp3CRw?view_as=subscriber

