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Strategiskt handlingsprogram för Industrihistoria i Väst 
 

Antaget vid föreningens möte med verkställande utskottet i Göteborg 2013-11-05. 

 

IHV:s huvudsyften är: 

 

1. Att verka för att det industrihistoriska kulturarvet uppmärksammas, bevaras och 

tillgängliggörs. 

2. Att förmedla kunskap om och öka intresset för det industrihistoriska kulturarvet.  

3. Att vara ett nätverk för kunskaps- och informationsutbyte för personer som arbetar 

med och/eller är intresserade av det industrihistoriska kulturarvet. 

 

Med det industrihistoriska kulturarvet avses såväl materiellt kulturarv, i form av föremål, 

arkivhandlingar, byggnader och miljöer, som immateriellt kulturarv, i form av berättelser, 

minnen och färdigheter, med koppling till industriell verksamhet. 

 

Våra målgrupper är politiker, myndigheter, företag, institutioner, ideella organisationer samt 

en intresserad allmänhet.  

 

För att uppnå syfte 1 skall IHV: 

 

a) delta i och/eller samarbeta med de fora som arbetar med industrihistoriska frågor i vår 

region. 

Exempel på aktuella aktiviteter: att delta i arbetet med förslaget till ett Varvs- och 

industrihistoriskt centrum i Göteborg, att inleda samarbete med NAV (Nätverket för 

arbetslivsmuseer i Västsverige).   

 

b) arbeta för att bli remissorgan när det gäller utredningar och förslag som berör 

industrihistorien såväl lokalt, som regionalt och nationellt. 

Exempel på aktuella aktiviteter: att skriva till myndigheter och förvaltningar såsom 

Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Västra Götalandsregionen (Västarvet), Region Halland 

och Göteborgs kommun, och begära att få oss tillsänt utredningar, översiktsplaner och 

liknande handlingar som berör industrihistoriska frågor och som skall remissbehandlas. 

 

c) initiera diskussion och debatt om industrihistoriska frågor  

Exempel på aktuella aktiviteter: att skriva debattartiklar, anordna seminarier och diskussioner 

i angelägna ämnen. 

 

d) ta kontakt med myndigheter och andra organisationer om bevarande, dokumentation och 

behov av forskning inom det industrihistoriska området. 

Exempel på aktuella aktiviteter: att ansöka om byggnadsminnesförklaringar, ge förslag på 

dokumentationer/forskning. 

 

För att uppnå syfte 2 skall IHV: 

a) ge ut en tidskrift 

b) ha en hemsida 

c) anordna studiebesök, utflykter och föredrag 

d) kunna ge råd i industrihistoriska frågor 

e) delta i den aktuella samhällsdebatten 
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För att uppnå syfte 3 skall IHV: 

a) vara en organisation med medlemmar från viktiga institutioner och organisationer som 

arbetar med och har intresse av industrihistoriska frågor 

Exempel på aktuella aktiviteter: värva medlemmar såväl enskilda som institutioner. 

 

b) ha ett verkställande utskott med representanter för olika sektorer av de institutioner och 

organisationer som är medlemmar, såsom universitet/högskolor, museer, arkivinstitutioner, 

ideella föreningar, näringsliv, fackföreningar,  

Exempel på aktuella aktiviteter: att försöka få med ledamöter från näringsliv och 

fackföreningar, t ex Handelskammaren och LO. 

 

c) göra studiebesök för att träffa personer som arbetar med och/eller är intresserade av det 

industrihistoriska kulturarvet och skapa och upprätthålla kontakter och nätverk. 

 


