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NAV-TRÄFF
Lördagen den 12 november infaller den glödande NAV-träffen i Krokstrands Folkets
hus i norra Bohuslän. Glöden hos våra arbetslivsmuseer, det är den kraft som får
oss att se vår egen tid.

Vi bjuder in er som är medlemmar i NAV till en dag för att få träffa er och ni skall få
träffa varandra. Vi kommer att prata om vad som händer i NAV under 2023 och
inspireras av föreläsare. Ni kan med fördel komma flera personer från samma
förening.

https://gansub.com/t/pm/5662317793097/


Anmälan till NAV-träff

Läs mer här

Information från NAVs styrelse
Tyvärr har styrelsens personliga NAV-adresser (xxx@navivast.se) inte fungerat
tillfredställande under en tid. Styrelsen har därför beslutat att medlemmar/föreningar
som vill komma i kontakt med någon av styrelsens funktionärer via e-post då
sänder detta till kansliets adress (info@navivast.se)

Alternativet kan även vara att ta kontakt med NAVs kansli via telefon/sms.

Vår kanslist Eva träffas i första hand på onsdagar och hjälper dig eller bistår så du
får kontakt med någon som kan hjälpa dig i ditt ärende.

Tel.nr. 072 – 246 92 32 eller se kontaktlista till Styrelsen på hemsidan.

Vi uppmärksammar det flytande kulturarvet!
Skutor, ångbåtar, fraktfartyg och fiskebåtar. Alla spelade de en viktig roll i
utvecklingen av Västra Götaland som industriregion. Och många är de äventyrliga

https://www.navivast.se/medlem/anmalan-till-ordforandetraff/
https://www.navivast.se/event/den-glodande-nav-traffen-2022/
https://www.navivast.se/styrelsen/


resor och händelser till havs som finns att berätta om. I höst är detta tema i fokus
på Prisma och vi lyfter fram såväl nya som tidigare publicerade berättelser. 

Har du material om ett flytande kulturarv (eller något helt annat) att dela med dig av,
hör av dig till jessica.bergstrom@vgregion.se

Lär dig något nytt i höst!
Höstens utbud av utbildningar
Inom Prisma Västra Götaland erbjuder vi en rad utbildningar för samarbetsparterna
och deras medlemsföreningar. Alla kurser är kostnadsfria och vi tar gärna fram
enskilda lösningar för föreningar om ni har speciella önskemål eller om hela
föreningen vill gå en kurs. Här är några exempel på vad som erbjuds: 

Intervjuteknik

Marknadsföring genom sociala medier 

Från guidning till upplevelse

Skapa interaktiva berättelser med Twine

Föreningsutveckling, med Studieförbundet Vuxenskolan

Alla utbildningar samt anmälningslänk hittar du på följande
länk: https://www.prismavg.se/utbildningar

All information om utbildningar finns även på NAVs hemsida Kurser & Utbildning

Varmt välkommen!

Kurser & Utbildning

Utveckla ditt föreningsarbete!
2022-10-27 kl. 18.00 - 20.30

Del 3: Motivation och engagemang

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

https://utveckling.prismavg.se/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyOTciLCI4ZjgwZWIiLCIzMCIsImUxMzA1MzNkMDY5YiIsZmFsc2Vd
https://utveckling.prismavg.se/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyOTciLCI4ZjgwZWIiLCIzMCIsIjUyOWMyZjVkMjI0NSIsZmFsc2Vd
https://www.navivast.se/kurser-utbildning/
https://www.sv.se/sokresultat/?phrase=utveckla%20ditt%20f%C3%B6reningsarbete&department=228&sortby=startdate&sortdirection=asc&distance=-1&timeperiod=0&courses=on&events=on


Kulturarvet som besöksmål
- erbjudande för kulturarvsföreningar
Utifrån Sveriges hembygdsförbunds satsning Kulturarvet som
besöksmål arbetar vi för att, i workshopform, ta fram nya aktiviteter för besökare till
er förening, anpassade till er verksamhet och verklighet. Vi utgår från det
föreningen redan gör och hjälper er att utveckla detta och att hitta fler kanaler för
marknadsföring. Under fyra tillfällen under våren träffas vi digitalt och pratar om
bland annat idéutveckling, målgruppsanpassning, prissättning, marknadsföring och
presentation av aktiviteter. Målet är att ni skall ha en aktivitet som ni kan genomföra
under sommarsäsongen 2023.

Kursen ges under våren 2023. 

Läs mer här och anmäl intresse till marika.russberg@bohuslansmuseum.se

https://utveckling.prismavg.se/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyOTciLCI4ZjgwZWIiLCIzMCIsImQ5MjMxODhhYjViNCIsZmFsc2Vd
mailto:marika.russberg@bohuslansmuseum.se


ÅRETS ARBETSLIVSMUSEUM
ÅRETS ARBETSLIVSMUSEUM 2023: LOOS KOBOLTGRUVA

”Med uthålliga och ideella krafter har man vid Loos koboltgruva lyckats göra det
omöjliga möjligt – gruvan har återuppväckts ur sin 250-åriga törnrosasömn."

Läs mer

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp2.editnews.com%2Fpub%2Flink.ashx%3Fissueid%3D521152%26userid%3D85622002%26linkid%3D42215076%26readid%3DA99EEFA8876C%26test%3D%26umailid%3D2208822380&data=05%7C01%7Cola.nilsson%40rsgbg.se%7C0f8aa7ad0141429d302708daace663c3%7C561f01634bd34a52b5d74b288f4406c7%7C1%7C0%7C638012402776527380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x0pge7bYPlV833jGSQHfe%2Fr3Wn7mzs%2Fxc8TKQuS5U7s%3D&reserved=0


Handbok i evakuering av kulturföremål
Nu finns en handbok i att evakuera kulturföremål i en katastrofsituation. Fri att ladda
ner i pdf-format. 
Titel: Hotat kulturarv: evakuering av kulturföremål i en katastrofsituation
Utgivare: Unesco och ICCROM

Länk till handbok

Se även ArbetsSams kurs ”Kris- och riskhantering: Skydda era samlingar” 2
november, för ytterligare råd i ämnet. Läs mer

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp2.editnews.com%2Fpub%2Flink.ashx%3Fissueid%3D521152%26userid%3D85622002%26linkid%3D42196026%26readid%3DA99EEFA8876C%26test%3D%26umailid%3D2208822380&data=05%7C01%7Cola.nilsson%40rsgbg.se%7C0f8aa7ad0141429d302708daace663c3%7C561f01634bd34a52b5d74b288f4406c7%7C1%7C0%7C638012402776683594%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bKk6hZkS3VIBGEIpceIsEUpU33qkWjloUbm4q5XiJsE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp2.editnews.com%2Fpub%2Flink.ashx%3Fissueid%3D521152%26userid%3D85622002%26linkid%3D42211114%26readid%3DA99EEFA8876C%26test%3D%26umailid%3D2208822380&data=05%7C01%7Cola.nilsson%40rsgbg.se%7C0f8aa7ad0141429d302708daace663c3%7C561f01634bd34a52b5d74b288f4406c7%7C1%7C0%7C638012402776683594%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0RjJPNz4jgjsXkn56drswP5k4CbIE9cZ5il%2BLn4GQ4E%3D&reserved=0


Digitala föreläsningar från Slöjd & Byggnadsvård
Nu startar Slöjd & Byggnadsvård sin serie med lunchföreläsningar på
fredagar. Starten går den 14 oktober och serien fortsätter till och med april
2023. 

Här håller medarbetare på Slöjd & Byggnadsvård och andra experter i sina ämnen
en kort föreläsning på ca 25 minuter och därefter är det tid för en kort frågestund.
Samtliga föreläsningar spelas in och publiceras på hemsidan när dom är textade. 

Du hittar föreläsningarna på följande länk:  

https://www.slojdochbyggnadsvard.se/aktiviteter_reko/lunchforelasningar/

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

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
https://gansub.com/c/unsubscribe/

https://utveckling.prismavg.se/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyOTciLCI4ZjgwZWIiLCIzMCIsIjFjYjdkYmY0ZTQ2YiIsZmFsc2Vd
mailto:info@navivast.se
mailto:info@navivast.se
http://www.navivast.se/
http://www.facebook.com/industriocharbetsliv.se
https://www.youtube.com/channel/UCKd574geirOuArEkyDp3CRw?view_as=subscriber

