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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2015-08-24 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats:   Kl.  12.00-‐‑13.30,  Expectrum,  Västerås.  
Kallade/Närvarande: 
Christer  Gerdtman,  Motion  Control  
Mikael  Klintberg,  Automation  Region  
Soran  Rashidzadeh,  Acando  Consulting  AB    
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB  
Fredrik  Modigh,  Motion  Control  i  Västerås  AB  
Bernt  Henriksen,  Prevas  AB  
Björn  Eriksson,  Ekebacka  konulst,  följeforskare.  
Lisa  Kilestad,  Sigholm  konsult.  

  
Frånvarande:  
Johan  Eklund,  Beijer  Electronics  Automation  
Margareta  Braun,  CAG  Mälardalen  AB  
Per-‐‑Olow  Ohlson,  Novotek  Sverige  AB  
Johan  Ydeskog,  Rockwell  Automation  
Georg  Lannge,  Schneider  Electric  Sverige  AB

Agenda 
• Runt  bordet    
• Information  från  AR.  
• Automation  Expo    
• Dagens  tema  -‐‑  CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare  
• Övriga  frågor  
• Kalendariumet  

  
Runt  bordet  
Kort  presentation  av  var  och  en  då,  sedan  hur  läget  ser  ut.  Konsultbolagen  tycker  att  
det  efter  semester  att  det  är  en  god  efterfrågan  från  kunderna  på  konsulter  och  att  
anställa.  Leverantörsföretagen  tycker  det  är  god  efterfrågan  från  kunderna.  Så  
överlag  ser  det  ljust  ut  på  marknaden.  
  
Allmän  information  från  AR  
Micke  informerade  om  olika  aktuella  AR  aktiviteter:  

• Automation  Summit,  3-‐‑4/9.  Många  bra  föreläsningar.    
• Frukostmöte  8/9,  expectrum.  ”Varför  tillverkar  vi  i  Sverige”.  
• JobbShop,  expectrum,  söndagen  20/9.  
• För  mer  info,  se  hemsidan.  Vill  ni  ha  in  några  nyheter  på  AR’s  hemsida  

kontakta  Anna  Sandberg.  
  
Automation  Expo  

• 17/9,  Robotapplicationcenter  (RAC)  i  Eskilstuna.  
• 19/11,  SAAB  i  Arboga  (19/11).  

Per-‐‑Olov  har  kollat  med  Volvo  CE.  Gick  inte  köra  nu  tyvärr.  Vi  får  återkomma  2016.  
Gruppen  tyckte  det  räckte  med  två  expon  i  höst.  
  
CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare  
Paketering  av  en  enkel  utbildning  i  beställarkompetens  för  beslutsfattare.  
Ambitionen  är  att  fortsätta  arbetet  efter  Summit.  
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Övrigt  
Berndt  hade  förslag  på  att  bjuda  in  till  ett  möte  för  att  diskutera  nya  affärsmodeller,  
bland  annat  inom  konsultverksamheten.  Christer  Nygren  på  MDH  som  forskar  inom  
detta  kan  vara  värd  bjuda  in.  Förslagsvis  tar  man  detta  vid  17-‐‑18  tiden.  Christer  G  
kollar.  
  
Svensk  automation  är  nya  medlemmar.  De  arbetar  med  branschavtal.  Förslag  på  
lunchmöte  om  branschavtal  inom  automation  under  hösten.  Micke  K  undersöker.  
  
Vi  pratade  tidigare  om  att  bjuda  in  YH-‐‑skolorna  till  jobbshop.  Vore  intressant  få  en  
dialog  och  kontakter  med  YH  skolor  inom  automation.  Christer  kollar  med  Carolina.  
  
Fredrik  undrade  om  intresset  för  att  ha  små  träffar  för  gruppens  medlemmar.  
Träffarna  skulle  kunna  vara  studiebesök  hos  varandra,  små  kompetensutbildningar  
(lär  dig  hantera  Excel,  Office365  etc.  effektivare),  ”molnet”  (tjänster,  säkerhet,  
skillnader  gratis  och  betaltjänster).  Förslag  kl  17-‐‑18  en  vardag.  Christer  och  Fredrik  
kollar  intresset.  
  
Kalender  och  nästa  möten:  
Lunchmöten  med  affärsutvecklingsgruppen:  

• 14/9,  kl  12.00-‐‑13.00,  lunchmöte  på  Expectrum.  
• 12/10,  kl  12.00-‐‑13.00,  lunchmöte  på  Expectrum.  
• 16/11,  kl  12.00-‐‑13.00,  lunchmöte  på  Expectrum.  
• 14/12,  kl  12.00-‐‑13.00,  lunchmöte  på  Expectrum.  

  
Expodatum:      

• 17/9,  Automation  Expo.  Robotapplicationcenter  (RAC)  i  Eskilstuna.  
• 19/11,  Automation  Expo.  SAAB  i  Arboga.  
  

Övrigt:  
• 3-‐‑4/9,  Automation  Summit  i  Västerås,  http://www.automationsummit.se  
• 20/9,  JobbShop,  http://www.jobbshop.com  
  

Affärsutvecklingsgruppens  hemsida:  
http://www.automationregion.com/affarsutvecklingsgruppen.html  
Där  hittar  ni  även  protokoll  från  tidigare  möten.  
  
  
  


