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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2015-02-16 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats:   Kl.  12.00-‐‑153.30,  Expectrum.  
Kallade/Närvarande: 
Christer  Gerdtman,  Motion  Control  
Soran  Rashidzadeh,  Acando  Consulting  AB  
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB    
Mikael  Klintberg,  Automation  Region  
Margareta  Braun,  CAG  Mälardalen  AB  

Fredrik  Modigh,  Motion  Control  AB  
Per-‐‑Olow  Ohlson,  Novotek  Sverige  AB  
Christoffer  Carlsson,  Phoenix  Contact  
Roger  Keller,  Prevas  AB  
Johan  Ydeskog,  Rockwell  Automation  

Agenda 
• Runt  bordet    
• Information  från  AR.  
• Automation  Expo    
• Övriga  frågor  
• Dagens  tema:  CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare  (kl  13.30-‐‑15.00)  
• Kalendariumet  
  

Runt  bordet  
Alla  bolag,  både  produkt-‐‑  och  konsultbolag,  verkar  tycka  att  fjolåret  till  slut  blev  ett  
bra  år  trots  allt.  Fjolåret  inledde  svagt  men  ökade.  Trenden  verkar  hålla  i  sig  och  de  
flesta  tycker  det  verkar  se  bra  ut  framöver.  Produktbolagen  är  överlag  mer  positiva  
än  konsultbolagen.  Några  konsultbolag  hade  det  svagt  på  orderfronten  men  tyckte  
själva  att  det  berodde  nog  mer  på  deras  eget  svaga  säljarbete  under  hösten  än  
konjunkturen.  
  
Allmän  information  från  AR  
Micke  berättade  kort  lite  vad  som  händer  på  AR:  

• AR  arbetar  mycket  med  finansieringen  just  nu.  Finns  flera  utlysningar  som  de  
arbetar  på.  Extern  expert  på  EU-‐‑ansökningar  har  tagits  in  och  ska  hjälpa  till  
med  det  arbetet.  

• Årsmötet  kommer  att  föreslå  att  ett  AB  bildas,  Automation  Region  AB,  på  
detta  sätt  skulle  medlemmarna  kunna  få  en  medlemsavgift  samt  en  
avdragsgill  serviceavgift.  AR  skulle  även  kunna  dra  av  moms.  I  dag  går  inte  
det  vilket  ställer  till  det  ibland.  

• Antalet  medlemmar  fortsätter  växa,  flera  intressenter  som  är  på  gång  bli  
medlemmar.  

• För  mer  info  se  ARs  hemsida,  http://www.automationregion.com  
  
Automation  Expo  
I  år  är  5  expon  inplanerade,  3  på  våren  och  2  på  hösten.  Datumen  för  dessa  är  
bokade.  Vi  söker  förslag  på  ställen  att  vara  på  (ort  och  företag).  De  förslag  som  finns  
just  nu  för  är  Saab  i  Arboga  till  hösten.  Västerås  blir  som  vanligt  i  juni.  Christoffer  
skulle  kolla  möjligheten  att  vara  hos  GE  healthcare  i  Uppsala.  
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Övrigt  
Christer  efterlyste  förslag  på  teman  till  de  kommande  lunchmötena.  Nästa  
lunchmöte  kommer  handla  om  affärsmodeller,  men  övriga  lunchmöten  under  våren  
är  öppna  för  förslag.  
  
CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare  
Dagens  tema  och  utökade  lunchmöte  handlade  ”CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare.  Arbetet  
går  vidare  med  ”CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare”  för  att  hjälpa  beslutsfattare  ta  bra  och  
riktiga  beslut  rörande  automation.    
  
Johan  Ydeskog  har  en  hel  del  tankar  om  detta  och  är  ”pappa”  till  förslaget.  Micke  
Klintberg  och  Johan  Ydeskog  hade  diskuterat  lite  inför  dagens  möte  och  lagt  fram  
förslag  på  en  grund  att  utgå  ifrån.  Johan  presenterade  vad  han  hade  gjort  och  hans  
tankar  och  idéer  runt  detta.  En  bra  presentation  som  visar  på  en  genomtänkt  tanke,  
problematik  och  förslag  inom  området.  
  
Diskussionen  som  var  runt  ämnet  visar  på  ett  stort  engagemang  från  övriga  
deltagare.  De  flesta  kände  igen  sig  i  problematiken  och  frågeställningarna.  Så  detta  är  
något  vi  i  affärsutvecklingsgruppen  kommer  att  arbeta  vidare  med.  Viktigt  att  vi  kan  
få  fram  budskapet  på  ett  bra  och  snyggt  sätt  så  ingen  känner  sig  varken  trampad  på  
tårna  eller  dumförklarad.  
  
Kalender  och  nästa  möten:  
Lunchmöten  med  affärsutvecklingsgruppen:  

• 16/3  kl  12-‐‑13.30,  lunchmöte,  tema  affärsmodeller      
• 13/4  kl  12-‐‑13.30,  lunchmöte,  tema  öppet  
• 18/5  kl  12-‐‑13.30,  lunchmöte,  tema  öppet  
• 15/6  kl  12-‐‑13.30,  lunchmöte,  tema  öppet  

Expodatum:      
• 12/2  Automation  Expo  på  Westermo,  

http://www.automationregion.com/aktivitet/?Event=E20141208220153    
• 23/4  Automation  Expo      
• 16/6  Automation  Expo  i  Västerås.  NightAut  på  kvällen.  
• 17/9  Automation  Expo      
• 12/11  Automation  Expo  

Övrigt:  
• 3-‐‑4/9,  2015  blir  nästa  Automation  Summit.  
  


