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NAV-TRÄFF
NAVs medlemsträff är i år planerad att hållas i norra Bohuslän lördagen den
12 november 2022 i Krokstrand, Strömstads kommun. 

Program och information för NAV-träffen kommer att presenteras inom kort på
Hemsidan, facebook och nästkommande nyhetsbrev. 

https://gansub.com/t/pm/5647069820602/


Planera gärna er medverkan redan nu, där ni eventuellt passar på att se mer utav
Bohuslän i höst-skrud. Kanske kan det bli en trevlig weekend-resa?

Information från VGR
Info till föreningar och aktörer med samlingslokaler!

Här kommer information om ett nytt stöd till teknik mm i samlingslokaler. Nu har
regionen öppnat stödet som förut endast gick till fiber till samlingslokaler.

Nu kan man även söka för bidrag till kunskapshöjande insatser och teknik i
samlingslokaler, dvs för tekniska lösningar (exempelvis projektor, högtalare,
kablage, digitalkameror, mikrofoner mm), dataprogram (exempelvis
bokningssystem, mötesplattformar, webbapplikationer mm) eller kunskapshöjande
insatser. Se info i länken nedan! 

https://www.vgregion.se/kultur/kulturstod/kulturstod/digitalisering-av-
samlingslokaler/?vgrform=1

Välkommen till en händelserik höst!
Kliv ombord, för nu i höst händer det mycket inom Prisma Västra Götaland! Det
bjuds bland annat på den årliga samverkansdagen samt ett stort utbud av kurser
och fortbildningar.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vgregion.se%2Fkultur%2Fkulturstod%2Fkulturstod%2Fdigitalisering-av-samlingslokaler%2F%3Fvgrform%3D1&data=05%7C01%7Cola.nilsson%40rsgbg.se%7Cdb93c7054b9447e44fcd08da9be1920a%7C561f01634bd34a52b5d74b288f4406c7%7C1%7C0%7C637993690368797632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UDyOY0HYWhrKEhMhCEX%2BNlRCPwcRLeBF%2FOsttqlHX9s%3D&reserved=0


Samverkansdag Prisma VG
Den årliga samverkansdagen för Prisma VG kommer i år att hållas den 6
oktober på Västergötlands museum fylld med inspirerande föreläsningar och
workshops, 

Anmäl dig på följande länk:

Prisma VG Samverkansdag – SV Regionförbund Västra Götaland

Varmt välkommen!

Läs mer här

Höstens utbud av utbildningar
Inom Prisma VG fortsätter vi erbjuda kurser och kompetensutveckling, framför allt
riktade till föreningar och besöksmål. I höstens utbud finns en del nyheter, som
intervjuteknik och att skapa interaktiva berättelser, men även återkommande kurser
som vår populära guidekurs.

All information om utbildningar hittar du på NAVs hemsida Kurser & Utbildning eller
på https://www.prismavg.se/utbildningar

Kurser & Utbildning

https://www.sv.se/avdelningar/sv-regionforbund-vastra-gotaland/kurser2/prisma-vg-samverkansdag-18199/
https://www.navivast.se/event/samverkansdag-prisma-vastra-gotaland/
https://utveckling.prismavg.se/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyOTciLCI4ZjgwZWIiLCIyOCIsImQzYzgxNzMxZDdmOCIsZmFsc2Vd
https://api.getanewsletter.com/v3/preview_mail/2942422/?public_key=d444b791d0d0bc1758a619e8e1c7f38a


Platser finns kvar
2022-09-29 kl. 18.00 - 20.30

Utveckla ditt föreningsarbete! - Del 1: Föreningsarbetets grunder

Alla ideella föreningar har inte samma behov, men föreningsarbetets
grundläggande principer är gemensamma för alla. Nu erbjuder vi en utbildning i tre
delar och två fördjupningstillfällen där du får möjlighet att både spetsa dina
föreningskunskaper och samtidigt utbyta erfarenheter med engagerade medlemmar
i andra föreningar.

Anmälan

Har din förening eller ditt arbetslivsmuseum behov av hjälp när det gäller
finansiering av verksamheten?

För många är det här med bidrag och ansökningar svårt. Kanske vet man inte i
vilken ände man ska börja. 

Därför jobbar Pelle Filipsson vid Arbetets museum sedan några år tillbaka med att
hjälpa föreningar i frågor som gäller finansiering och bidrag. Målgruppen är
hembygdsföreningar och arbetslivsmuseer.

Det här är en möjlighet för föreningen att…

ställa frågor och få råd

delta på en rad webbinarier och kurser

ta del av inspelad kurs om att söka pengar

Läs mer om Pelles arbete, anmäl dig till webbinarierna här:

www.arbetetsmuseum.se/finansieringsstod

Vill du kontakta Pelle Filipsson för att lyfta föreningens behov når du honom på
pelle.filipsson@arbetetsmuseum.se.

https://www.sv.se/avdelningar/sv-regionforbund-vastra-gotaland/kurser2/utveckla-ditt-foreningsarbete---del-1-foreningsarbetets-grunder-18014/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arbetetsmuseum.se%2Ffinansieringsstod&data=05%7C01%7Cola.nilsson%40rsgbg.se%7Ca69c66a90efc414a3ee808da95552911%7C561f01634bd34a52b5d74b288f4406c7%7C1%7C0%7C637986490238986040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xdFTIPlupAXXk4cOkTkoPrHxRckPEvz0fiA2%2Fmi5uu4%3D&reserved=0
mailto:pelle.filipsson@arbetetsmuseum.se


Vill du erbjuda praktik?
Vill din verksamhet erbjuda praktik till studerande på Kulturverkstan? 

Den 11/10 samt 19/10 2022 bjuder Kulturverkstan in praktikanordnare att
presentera sin verksamhet direkt till våra studerande. 

Våren 2023 går våra studerande ut på Lärande i arbete (LIA) vilket på
yrkeshögskolespråk betyder praktik. Inför detta bjuder vi in er som är intresserade
av att vara LIA-anordnare att presentera era verksamheter och träffa våra
studerande på våra LIA-kvällar. Det går att välja mellan två datum, den 11/10 eller
den 19/10 kl.17:30-19:00.

Sista anmälningsdatum är den 4 oktober. Skicka din anmälan till
info@kulturverkstan.net och bifoga följande information:

Skriv vilket tillfälle du kommer, den 11/10 eller den 19/10.

Bifoga en kort presentation om er verksamhet till foldern. Inkludera
kontaktuppgifter samt om ni både tar emot för kort och/eller lång praktik (läs
mer om praktikperioder nedan).

OBS! Om ni ej har möjlighet att närvara vid LIA-kvällarna så går det bra att skicka
en filmsnutt eller en skriftlig beskrivning om er verksamhet/praktikplats. Skicka till
info@kulturverkstan.net innan den 4/10.

Kontakt
 
info@kulturverkstan.net
 
Lagerhuset, Heurlins plats 1B, vån 1.
 
www.kulturverkstan.net

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

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

Ola Nilsson         070-256 14 74   info@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

