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

Kallelse till NAVs Årsmöte 2 april
Medlemmarna i NAV är hjärtligt välkomna till
årsmötet som i år genomförs tillsammans
med Rydals museum, Marks kommun

Program och information finns på Hemsidan. 

http://www.navivast.se/arsmote-2022/

Senast datum för anmälan är 16 mars, använd
gärna länken "Anmälan 2022"  och fyll
i formuläret.

Välkomna!

Anmälan 2022

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

Läs mer

Evenemanget går av stapeln lördagen den 7 maj i Skara på Vilans Fritidsområde
med Vilanhallen i centrum.

Ska vi slå rekord med utställare i år? Vi ser gärna att ni inkommer med er anmälan
snarast för att underlätta planeringen med Arbetslivsmuseernas Dag. 

https://gansub.com/t/pm/5503337768230/
http://www.navivast.se/arsmote-2022/
http://www.navivast.se/anmalan-till-arsmote/
http://www.navivast.se/arbetslivsmuseernas-dag-utstallare/


Plats finns när vi nu fyller 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!

Gör er anmälan här

Nedslaget
NAVs nedslag i detta nyhetsbrev
gäller Vikarvets museum i Lysekil, en
relativt modern utställningshall precis
vid havskanten.

Drömmen för ett besöksmål är att foga
över någon känd person som är
kopplad till platsen och som kan
sprida ljus över det man vill visa. 

Här finns Calla Curman som
räddade de röda klipporna vid
Stångehuvud från att bli upphuggna
av stenhuggarna.

Läs mer

Krisstöd från Kulturrådet
krisstöd finns nu att söka från Kulturrådet. OBS! Det är kort ansökningsperiod.

Sista ansökningsdag är 14 mars.

Syftet med krisstödet är att lindra akuta ekonomiska behov, säkra produktion och
arbetstillfällen.

Stödet är ett verksamhetsstöd, ni kan inte söka för inkomstbortfall, däremot för t ex
hyra.

Bifogat finns en pdf med information om villkor.

Ni gör ansökan via Kulturrådets hemsida. Kulturrådet (kulturradet.se)

Ansökningsblankett finns tillgänglig från 21 februari.

http://www.navivast.se/anmalan-arbetslivsmuseernasdag/
http://www.navivast.se/wp-content/uploads/2022/02/Calla-Curman.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kulturradet.se%2F&data=04%7C01%7Cola.nilsson%40rsgbg.se%7Ca3d0600572244640189508d9f1486d51%7C561f01634bd34a52b5d74b288f4406c7%7C1%7C0%7C637806116855247670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=%2Fn2AFroIOlBHY0xIc5%2BQu%2F80sGSAlYoxzO3cLwO6Tto%3D&reserved=0


Villkor

NAVs Utbildningserbjudande

Prismas mobilguide
Grundläggande förståelse för att, med handledning, påbörja en egen guide

KursformDigitalt

ArrangörPrisma VG

Datum 24 mars kl. 14:00-15:00 (och 24 maj kl. 10:00-11:00)

Inom Prisma VG har vi utvecklat en digital guide som ni kan använda er av för att
visa upp ert besöksmål utanför ordinarie öppettider - eller för att presentera större
områden för besökaren. Vi presenterar mobilguiden och visar hur du kan använda
den på just ditt besöksmål. Vi samtalar om de olika besöksmålens möjligheter och
ger tips och idéer för att kunna skapa en egen guide.

Inom Prisma Västra Götaland erbjuds 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

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.

Läs inbjudan här

http://www.navivast.se/wp-content/uploads/2022/02/Krisstod_2022_Kulturradet.pdf
http://www.navivast.se/aktiviteter/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Yyo6cMYS60Kn4FHcFAA-XZlA5Zl-TPVEhGXeLZTru4tURDBSQlg3T1IxWFBTMzhWUzJXV0MwUURSSy4u
http://www.navivast.se/aktiviteter/mobila-utstallningsprodukter/


Innovativt digitalt berättande
Dacapo Mariestad har tillsammans med Högskolan i Skövde och Västergötlands
museum inlett en regionalt finansierad förstudie med målet att på sikt utveckla en
hub för innovativt digitalt berättande... 

Läs mer

Välkommen till Museidagar med årsmöte 2022!
Datum: 22-24 april

Ort: Nyköping med omnejd

Värdmuseum: Sörmlands museum

Tema: Hållbara samlingar

Museidagar bjuder som vanligt på ett fullspäckat program, se nedan.

Glöm inte att anmäla dig och boka hotellrum i tid. Sista anmälningsdag är 22 mars.

Länk till anmälan

Program

http://www.navivast.se/wp-content/uploads/2022/02/Utskick_Workshop_IDB.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSeRvBfnBwjJ6DYCCF3ijkHRwvZij4d7kPV0nFIdQIOLTPuoSw%2Fviewform%3Fvc%3D0%26c%3D0%26w%3D1%26flr%3D0&data=04%7C01%7Cola.nilsson%40rsgbg.se%7C9dfca14584ca4938fa0408d9f5e57191%7C561f01634bd34a52b5d74b288f4406c7%7C1%7C0%7C637811188093899807%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=0s20onfzEmZl6KcvrnmElgXZcBs7UCcOSxtt2addNNg%3D&reserved=0
https://www.arbetsam.com/wp-content/uploads/2021/12/Program-Museidagar-2022_2021-12-15_LANK.pdf


Kallelse till årsmöte 2022
med föredrag av Maths Isacson och Mats Nylinder

Svenska industriminnesföreningen (SIM) kallar härmed till årsmöte 2022. I år
kommer SIM:s årsmöte att vara ett hybridmöte med möjlighet att delta både fysiskt
och digitalt. Vid mötet kommer även två föredrag att hållas.

Datum: torsdagen den 17 mars 2022  Tid: kl. 17.00 – 19.00

Plats: Jernkontoret samt digitalt årsmöte via Zoom

För anmälan till föredrag samt SIM:s årsmöte 2022 använd länken nedan:

https://ui.ungpd.com/Surveys/e5c531e1-af1b-4bcd-8248-56f6db4c1e4d

Kallelse

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
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 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

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fui.ungpd.com%2FSurveys%2Fe5c531e1-af1b-4bcd-8248-56f6db4c1e4d&data=04%7C01%7Cola.nilsson%40rsgbg.se%7C8ef1b0b3d22a416b31be08d9f70d99c4%7C561f01634bd34a52b5d74b288f4406c7%7C1%7C0%7C637812460669380870%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=77VPZ5DHnjrDdHCV5JOFFFZyedfSbeYMwdpbPURwxn0%3D&reserved=0
http://www.navivast.se/wp-content/uploads/2022/02/Kallelse-till-SIM-a%CC%8Arsmo%CC%88te-2022.pdf
https://www.sv.se/avdelningar/sv-regionforbund-vastra-gotaland/kurser2/utveckla-ditt-foreningsarbete---del-2-valberedning-och-kunskapsoverforing-17902/
https://www.sv.se/avdelningar/sv-regionforbund-vastra-gotaland/kurser2/utveckla-ditt-foreningsarbete---del-3-motivation-och-engagemang-17903/


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

Ola Nilsson         070-256 14 74   ola.nilsson@navivast.se

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

