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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2015-12-14 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats:   Kl.  12.00-‐‑13.00,  Expectrum,  Västerås.  
Kallade/Närvarande: 
Christer  Gerdtman,  Motion  Control  
Soran  Rashidzadeh,  Acando  Consulting  AB    
Mikael  Klintberg,  Automation  Region  
Margareta  Braun,  CAG  Mälardalen  AB  
Fredrik  Modigh,  Motion  Control  i  Västerås  AB  
Per-‐‑Olow  Ohlson,  Novotek  Sverige  AB  
Bernt  Henriksen,  Prevas  AB  (telefon)  
Niclas  Sigholm,  Sigholm  konsult.  
  

Frånvarande:  
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB  
Bosse  Peth,  Beijer  Electronics  Automation  
Johan  Ydeskog,  Rockwell  Automation  
Georg  Lannge,  Schneider  Electric  Sverige  AB  
  
  
  

Agenda 
• Runt  bordet    
• Information  från  AR.  
• Diskussion  om  nästa  års  aktiviteter  
• Övriga  frågor  
• Kalendariumet  

  
Runt  bordet  
Konsultbolagen  har  ganska  bra  drag  just  nu  inför  årsskiftet.  Flera  söker  folk  och  har  
anställt  nyligen.  Kompetens  är  väldigt  viktig,  så  man  avstår  hellre  anställa  än  får  in  
någon  som  inte  uppfyller  kraven.  Flera  konsultföretag  tycker  att  2016  känns  osäkert,  
då  det  är  skakigt  hos  kunderna.  Flera  försöker  bredda  affärerna.  
  
Även  produktbolagen  tycker  det  är  ett  bättre  drag  än  tidigare  i  höst.  Möjligen  för  att  
kunderna  har  kvar  pengar  i  budgeten.  
  
Bernt  berättade  att  Prevas  arbetar  aktivt  med  rekryterings  och  kompetensbitarna.  
Han  skulle  träffa  VSP  (Teknikbyn)  och  några  punkter  Bernt/Prevas  tänkte  ta  upp  är:  

• Locka  ungdomar  till  teknikområdena  
• Rekrytering  av  unga  medarbetare  
• Behålla  och  kompetensutveckla  sina  medarbetare  
• Kluster  behövs.  Därför  det  är  viktigt  att  MDH  har  ”rätt”  utbildningar  och  YH-‐‑

utbildningarna  är  viktiga.  
  
Allmän  information  från  AR  
Micke  sa  att  en  allmän  trend  just  nu  är  att  automation  och  IT  sammanflätas  allt  mer.  
Så  vi  har  chans  komma  in  på  nya  marknader.  Som  exempel  har  AR  ett  samarbete  
med  THINGS  på  KTH  i  Stockholm.  En  arena  där  som  grundades  tidigare  i  år  och  har  
nu  32  uppstartsföretag  med  130  anställda.  De  kan  IT,  vi  kan  automation  och  de  
behöver  industrikontakter.  
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Micke  informerade  om  olika  aktuella  AR  aktiviteter:  
• Julmingel  på  Expectrum  imorgon  15/12  från  kl  16.  
• Arbetet  med  finansieringen  fortskrider.  En  deadline  till  Vinnova  VinnVäxt  

denna  vecka.  Går  det  bra  finns  chans  på  15  miljoner  per  år  i  10  års  tid.  
• AR  +  VSP  har  fått  ett  ERUF-‐‑program  beviljat,  ger  ca  5  miljoner  på  tre  år.  
• Automation  Summit  kommer  köras  varje  år.  Vartannat  år  i  Västerås  vartannat  

på  Scanautomatic-‐‑mässan.  
• Som  vanligt  finns  ett  antal  intressanta  frukostseminarier  i  både  Västerås  och  

Stockholm.  Se  AR’s  hemsida  för  detaljer.    
• Några  nyheter  är  Packbridge  16  mars.  Svensk  aluminium  branchdag  26  april.  

  
Nästa  års  aktiviteter  
Christer  hade  gjort  en  liten  sammanställning  av  vad  som  hänt  i  gruppen  under  2015  
och  tagit  fram  ett  förslag  på  aktiviteter  och  datum  för  dessa.  Detta  diskuterades  och  
förslaget  reviderades  lite,  se  bilaga  ”AR-‐‑afu-‐‑151214_Datumförslag_2016.pdf”.  
  
Övrigt  
Margareta  tyckte  att  vi  borde  kunna  ha  utställningar  åt  varandra  i  anslutning  till  
befintliga  möten,  tex  frukostmöten.  Plats  för  en  roll-‐‑up  och  ett  ståbord  för  5-‐‑6  företag  
åt  gången.  Lämpligen  förtur  för  de  företag  som  har  anknytning  till  dagens  tema  samt  
ett  kösystem  för  övriga.    
  
Gruppen  tyckte  också  att  det  studiebesök  hos  varandra  var  bra.  Så  intresserade  som  
önskar  ta  emot  gruppen  får  gärna  vara  värdar  till  kommande  lunchmöten.  Upp  till  
värden  om  man  önskar  prata  om  sin  verksamhet,  ha  ett  tema  eller  ta  in  extern  talare.  
  
Kalender  och  nästa  möten:  

• 15/12,  kl  16.00-‐‑19.00,  julminglet  på  Expectrum.  
• 18/1,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte  hos  Motion  Control,  Ängsgärdsgatan  10.  
• 8/2,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte.  
• 11/2,  AR-‐‑expo  hos  Ebersprecher  i  Nyköping.  
• 14/3,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte.  
• 11/4,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte.  
• 21/4,  AR-‐‑expo  hos  Atlas  Copco  och  Seco  Tools  i  Fagersta.  
• 16/5,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte.  
• 13/6,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte.  
• 17/6,  AR-‐‑expo  hos  Mälarenergi  i  Västerås.  
• (Av  tradition  brukar  NightAut  bli  samma  dag  som  expot  i  Västerås.)  

  
  
Affärsutvecklingsgruppens  hemsida:  

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


