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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2016-09-05 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats:   Kl.  12.00-‐‑13.30,  möte  affärsutvecklingsgruppen,  Expectrum,  Västerås.  
 
Kallade/Närvarande: 
Christer  Gerdtman,  Motion  Control  
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB  
Karin  Wiik,  Automation  Region  
Johan  Eklund,  Gerdins  Components  
Per-‐‑Olow  Ohlson,  Novotek  Sverige  AB  (telefon)  
  
  
  
  
  

Frånvarande:  
Soran  Rashidzadeh,  Acando  Consulting  AB    
Pamela  Christensson,  Addiva  
Bosse  Peth,  Beijer  Electronics  Automation  
Fredrik  Modigh,  Motion  Control  i  Västerås  AB  
Christer  Nygren,  Mälardalens  högskola  
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  
• Expon  &  mässor  
• Aktivitetsdiskussion  
• Övriga  frågor  
• Kalendariumet  

  
Runt  bordet  
Börjar  röra  på  sig  på  marknaden  efter  semestern,  men  lite  för  få  avslut.  Blir  många  
mässor  i  höst  som  folk  ska  åka  på  eller  vara  med  på.  Produktbolagen  tycker  det  är  
segt  på  marknaden,  mer  order/beläggning  önskas.  Konsultbolagen  tycker  det  är  
fortsatt  segt  på  Västeråsmarknaden.  Bättre  drag  i  Stockholm.    
  
Karin  Wiik  är  ny  på  AR.  Hon  började  1  september.  Karins  roll  på  AR  är  projektledare  
mot  industrin.  Hon  arbetar  idag  med  mål  och  mätetal.  Hon  ersätter  Micke  Klintberg  
idag.  Karin  har  lite  förslag  och  funderingar,  bland  annat  på  ”spelification”,  ökad  
automation  och  digitalisering  inom  AR’s  produktions  medlemmar.  
  
Allmän  information  /  Information  från  AR  
14-‐‑15  september  har  AR  styrgruppsmöte  och  då  ska  årets  agenda  sättas.  Ansökan  
Future  Automation  Region  som  AR  fick  pengar  för  handlade  mycket  om  
digitalisering,  så  det  kommer  bli  mer  aktiviteter  rörande  digitalisering  i  AR’s  
verksamhet  framöver.  
  
En  hel  del  nytt  folk  på  AR.  Lars  Krantz  och  Karin  Wiik  är  nya  projektledare  och  Pia  
ny  kommunikatör.  Alla  har  börjat  nyligen.  Rollerna  är  lite  oklara  ännu,  men  kommer  
troligen  sättas  mera  på  styrgruppsmötet.  
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Diskussion  
Karin  undrade  vilka  digitaliseringsmöjligheter  vi  såg  och  hon  hade  även  lite  egna  
förslag:  

• Utvärdera  mera.  Kunna  fånga  upp  problemen  tidigare  i  processen.  
• Sy  ihop  informationsöarna.  ”Allt  ska  upp  i  molnet”.  
• Säljsupport,  servera  medlemmarna  ett  koncept.    
• Webbaserade  plattformar.  ”AR-‐‑bibliotek”  på  tex  mekanik-‐‑komponenter.  

  
En  intressant  sak  vore  att  undersöka  digitaliseringsmöjligheterna  för  mötena  i  
gruppen.  Så  att  vi  kan  ha  mer  distansmöten  för  att  underlätta  för  Eskilstuna  och  
Stockholmsborna  att  vara  med.  
  
Aktiviteter  –  Expon  &  mässor  
Expot  i  Eskilstuna  hos  Volvo  CE  (planerat  till  15/9)  blir  framflyttat  till  November.  Då  
det  redan  är  ett  expo  inplanerat  så  tyckte  gruppen  att  det  var  bättre  flytta  ena  expot  
till  slutet  på  januari  nästa  år.  
  
Det  andra  expot  är  17/11  hos  Metso  i  Sala.  
  
Under  hösten  är  det  många  mässor,  AR  anordnar  resa  till  Scanautomatic  &  
ProcessTeknik  i  Göteborg  4-‐‑5/10.  Automation  Summit  (4/10)  finns  det  utställarplatser  
kvar  på,  kostar  12.000kr  för  medlemmar.  Kontakta  Gunnar  Iggendal  070-‐‑333  65  95.  
http://www.automationsummit.se  
  
Aktiviteter  -‐‑  Affärsmodeller  
Vi  fick  avslag  på  ansökan  med  MDH.  Eftersom  det  är  stort  intresse  så  ska  vi  se  hur  vi  
kan  komma  vidare.  Vi  behöver  hjälp  här  och  det  är  väldigt  viktigt  att  det  är  en  
neutral  part  som  driver  detta.  Såsom  MDH/AR  och  inte  ett  företag.  
  
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.    

  
Christer  ska  skicka  över  en  mer  detaljerad  lista  till  Karin  så  hon  får  med  sig  det  till  
styrgruppsmötet.  
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Kalender  och  nästa  möten  för  gruppen:  

• 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.  
  
  

Mässkalendern  
• 4/10,  Automation  Summit,  Göteborg.  
• 4-‐‑6/10,  Scanautomatic  i  Göteborg.  
• 9/11,  PiiA  Summit  i  Västerås.  
  

För  mer  information,  se  AR’s  hemsida:  http://www.automationregion.com  
  


