Som medlem får du
Arbetar för att
stärka arbetslivsmuseernas
identitet
skapa ett kontaktnät
mellan medlemmarna
samordna arbetet i
gemensamma frågor

•
•
•
•
•
•

20% rabatt på kurser som ArbetSam arrangerar
möjlighet att delta på våra Museidagar
möjlighet att delta i vår Museiguide
tillgång till kontaktnät
tillgång till rådgivning och konsultation
nyhetsbrev

Museer, kulturföreningar, arkiv och enskilda personer
betalar 450 kronor per år.
Våra stödmedlemmar betalar 2 000 kronor per år.
Kontakta kansliet om ni önskar att bli medlem.

SVERIGES STÖRSTA MUSEIFÖRENING

Mer information på vår hemsida www.arbetsam.com

sprida kännedom om
arbetslivsmuseernas
verksamhet
fördjupa kunskapen
om det förgångna
för ökad beredskap
inför framtidsfrågorna
ArbetSams kansli,
inne på Arbetets museum

Kontakt: ArbetSam
Laxholmen, 602 21 Norrköping
011 - 23 17 30, 011 - 23 17 38
Fax 011-18 22 90
www.arbetsam.com
www.facebook.com/ArbetSam
info@arbetsam.com
Bankgiro 5701-8509
Organisationsnummer 84 40 01-2089

Ly f t e r
Synligg
ör
Stöttar

Om oss
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam)
bildades 1998 och är idag Sveriges största
museiförening med över 500 arbetslivsmuseer
anslutna.
ArbetSam verkar för att arbetslivsmuseerna ska
synas och för att utgöra en organisation som för
museernas talan.

Museiguide

Museidagar

Museiguiden innehåller en presentation av våra
medlemsmuseer med bild, kontaktuppgifter och en
kort beskrivning.

I anslutning till årsmötet genomför ArbetSam sina
Museidagar. De pågår i två dagar och förläggs till en ny
ort varje år. Det är ett tillfälle att träffa andra medlemmar
och att besöka arbetslivsmuseer. Vi passar även på att
vidareutbilda oss genom att börja dag ett med ett
antal föreläsningar.

MUSEIGUIDE

ArbetSam är en ideell förening som utifrån ett under
ifrånperspektiv främjar och utvecklar 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 samt fackligt
och politiskt arbete tydliggörs.

ÅRETS ARBETSLIVSMUSEUM
F Ö R E N I N G E N
G O T L A N D S T Å G E T
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I centrum står arbetsplatser och andra historiska
miljöer med anknytning till arbetet.

Bli en stolt ägare av vår emaljskylt!
Mått 300 mm x 100 mm

Hagalunds Tvätterimuseum. Foto: Olle Magnusson

Utbildning och seminarier
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Katalogen distribueras till landets turistbyråer, länsbibliotek, turistbroschyrställ, de större etablerade museerna
samt till våra medlemmar. Museiguiden är gratis.
Nyhet 2016:
Museiguide som app!
Gratis att ladda ner.

Silversmedjan

En viktig profilfråga för ArbetSam är utbildningar.
ArbetSam ska arbeta för fortbildning, inspiration och
idéutbyte genom seminarier, utbildningsinsatser
och samarbete kring intressefrågor. Vi genomför i
genomsnitt tio kurser/seminarier per år. Innehållet
utformas från våra medlemmars behov.

Årets Arbetslivsmuseum
Varje år utses Årets Arbetslivsmuseum. Det är ett sätt
att tacka och uppmuntra alla dessa kulturarvsbevarare,
som tar hand om så stora delar av vårt kulturarv.
Bakom priset står Arbetets museum, ArbetSam,
Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima
museer och Sveriges Järnvägsmuseum.
Nomineringar skickas till
nominering@arbetslivsmuseer.se

Plastens hus

