Verksamhetsplan 2002

ARBETSAM
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Verksamhetsplan för arbetet med det industriella kulturarvet 2002

Bakgrund
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd - ArbetSam bildades under ett nationellt seminarium på
Arbetets museum i Norrköping den 21 mars 1998. I ArbetSams stadgar står följande att läsa:
Ändamål:
Samarbetsrådet är en ideell förening vars ändamål är att utifrån ett underifrånperspektiv främja och
utveckla bevarandet och gestaltandet av industrisamhällets framväxt och kulturarv. I denna uppgift ingår
att verka för en helhetssyn där arbetsliv, teknik, produktionsprocesser, sociala förhållanden, folkbildning,
kultur, fackligt och politiskt arbete tydliggörs. I centrum står arbetsplatser och andra historiska miljöer
med anknytning till arbetet.
Handling:
- att arbeta för att stärka arbetslivsmuseernas identitet.
- att skapa ett kontaktnät mellan medlemmarna.
- att samordna arbetet i gemensamma frågor.
- att sprida kännedom om arbetslivsmuseernas verksamhet.
- att fördjupa kunskapen om det förgångna för ökad beredskap inför framtidsfrågorna.
Medlemskap:
Medlemskap är öppet för arbetslivsmuseer, studiecirklar, gräv-där-du-står verksamhet, arkivföreningar
samt organisationer, grupper och enskilda som främjar ändamålet.
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Mål för verksamhetsåret 2002
 Organisationsfrågan
Medlemsrekrytering blir under året en prioriterad fråga. Genom utökat samarbete kring
frågor som gäller arbetslivsmuseer och dess betydelse kan vi betona frågans betydelse och
forma organisationen på en stabil grund..
Med bättre rutiner kring medlemskap, ständig avgiftsutvärdering och personligt
kontakttagande hoppas vi kunna återspegla önskemål, behov, möjligheter samt bevaka
och åtgärda aktuella frågeställningar.
 Årligt projektstöd till arbetslivsmuseer
Verka för att det stöd på 4 miljoner som Riksantikvarieämbetet började fördela 2001 till
arbetslivsmuseerna permanentas.
 Information
Arbeta fram ett informationsmaterial som både marknadsför arbetslivsmuseerna och
lockar till medlemskap. Genom att producera broschyrer, en bra hemsida och andra
utåtriktade informationssatser kan vi synliggöra arbetslivsmuseerna. Begreppet
arbetslivsmuseum måste spridas och diskuteras för att vinna allmän acceptans.
 Vägverket
Att under året verka för att Vägverket, inför det planerade beige-bruna skyltprojektet för
sevärdheter, ska få önskad information om arbetslivsmuseerna .
 Regional utveckling
Att genom kontakter med olika organisationer för den samlade regionalpolitiska
utvecklingen visa på arbetslivsmuseerna som en möjlig och betydelsefull del i detta
arbete.
 Seminarier
Att under 2002 genomföra två nationella seminarier.
 Projekt
Gräv- där- de- stod kommer under året att få en struktur utifrån de olika regionernas
förutsättningar. Ett ”samlingsheat” kommer inledningsvis att genomföras i alla tre
regionerna för att knyta kontakter mellan de olika intressenterna.
 Försäkringsfrågan
Under verksamhetsåret fortsätta arbetet med försäkringsfrågan.

ArbetSams styrelse,
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