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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2016-06-13 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats:   Kl.  12.00-‐‑13.00,  möte  affärsutvecklingsgruppen,  Expectrum,  Västerås.  
 
Kallade/Närvarande: 
Christer  Gerdtman,  Motion  Control  
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB  
Anna  Sandberg,  Automation  Region  
Fredrik  Modigh,  Motion  Control  i  Västerås  AB  
  
  
  
  
  
  
  

Frånvarande:  
Soran  Rashidzadeh,  Acando  Consulting  AB    
Pamela  Christensson,  Addiva  
Margareta  Braun,  CAG  Mälardalen  AB  
Bosse  Peth,  Beijer  Electronics  Automation  
Christer  Nygren,  Mälardalens  högskola  
Per-‐‑Olow  Ohlson,  Novotek  Sverige  AB  
Bernt  Henriksen,  Prevas  AB  
Johan  Ydeskog,  Rockwell  Automation  
Georg  Lannge,  Schneider  Electric  Sverige  AB  
Niclas  Sigholm,  Sigholm  konsult.  

Agenda 
• Runt  bordet    
• Allmän  information  
• Information  från  AR  
• Aktivitetsdiskussion  
• Övriga  frågor  
• Kalendariumet  

  
Runt  bordet  
Fortfarande  segt  på  konsultmarknaden  i  Västerås.  Bättre  drag  i  omkringligande  
städer.  Konsultbolagen  får  dock  prata  med  kunderna,  men  blir  inga  beslut  eller  köp.  
Bättre  för  produktbolagen,  kunderna  investerar  fortfarande.  Överlag  är  det  dock  rätt  
lugnt,  märks  det  snart  är  semester.  
  
Allmän  information  
AutomationExpo  på  onsdag  hos  Mälarenergi,  kl  11-‐‑14.  Rundturer  för  intresserade  kl  
10  respektive  kl  14.  Tar  ca  1,5  timme,  föranmälan  krävs.  Är  22  utställare  anmälda  
samt  120  anmälda  deltagare  (ca  40  st  från  utställarna).  På  kvällen  är  det  NightAut,  
enstacka  platser  finns  kvar.  Samling  vid  Färjkajen  (ELBA-‐‑kajen)  kl  16.30.  
  
Information  från  AR  
Anna  täckte  upp  för  då  både  Karolina  och  Micke  var  upptagna  med  annat.  Anna  
meddelade  att  Automation  Region  har  blivit  en  egen  avdelning  på  MDH  (under  
IDT).  Tack  vare  att  de  blev  en  Vinnova-‐‑vinnare.  Vilket  är  positivt  då  de  slipper  ett  
mellansteg  så  de  kan  prata  direkt  med  akademichefer  och  rektor.  Så  Karolina  är  
avdelningschef.  
  
Automation  Region  söker  folk  och  har  tjänster  ute  via  MDH.  De  är  3  anställda  idag  
(Anna,  Karolina  och  Micke)  och  ska  bli  5  st.  Anna  ska  dock  vara  tjänstledig  under  
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hösten.  Lediga  tjänster  är  kommunikatör,  process-‐‑/projektledare  samt  projektledare  
(halvår).  Upphandlingen  av  projektledare  till  FAR  (Future  Automation  Region)  blir  
på  halvtid.  Alla  anställningar  blir  via  MDH.  
  
AR  kommer  vara  med  på  en  del  aktiviteter,  bland  annat  Almedalsveckan,  
Entreprenörsveckan  i  Båstad  samt  Scanautomatic  i  Göteborg  4-‐‑6/10.  Blir  en  
gemensam  resa  som  förra  året.  
  
Automation  Student  blir  av  i  år  igen.  Prissumma  20.000  kr.  Sista  anmälningsdag  17/8.  
Vinnaren  presenteras  på  Scanautomatik.  
  
För  mer  information,  se  AR’s  hemsida:  http://www.automationregion.com  
  
Aktiviteter  -‐‑  Affärsmodeller  
Vi  har  haft  en  ny  workshop  med  forskarna  från  MDH,  bland  annat  Christer  Nygren,  
om  affärsmodeller.  Denna  gång  var  deltagare  från  Bombardier  med  som  inbjuden  
kund.  Blev  en  väldigt  bra  diskussion  och  Bombardier-‐‑folket  önskar  en  fortsättning  
bara  för  dem.    
  
Övriga  frågor    
Gruppen  önskar  förstärkning  från  AR  för  att  kunna  driva  på  de  projekt  gruppen  vill  
driva.  En  resurs  till  Affärsutvecklingsgruppen  skulle  då  kunna  hjälpa  till  med:  

• CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare.  
• Affärsmodeller,  paketering  av  affären.    
• ”Konsultskola”.    
• Utbildningar.    
• Kunskapsseminarier.    

  
Kalender  och  nästa  möten  för  gruppen:  

• 5/9,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte    
• 15/9,  Automation  Expo  Volvo  CE,  Eskilstuna  (P-‐‑O  kollar)  
• 10/10,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte    
• 7/11,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte    
• 17/11,  Automation  Expo  Metso,  Sala  
• 12/12,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte  

  
Affärsutvecklingsgruppens  hemsida:  

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


