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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2017-03-13 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats:   Kl.  12.00-‐‑13.30,  möte  affärsutvecklingsgruppen,  Expectrum,  Västerås.  
 
Kallade/Närvarande: 
Christer  Gerdtman,  Motion  Control  
Johan  Eklund,  Addiva  
Bernt  Henriksen,  Prevas  AB  
Karin  Wiik,  Automation  Region  
Ulf  Swedberg,  Engineering4u  
Per-‐‑Olow  Ohlson,  Novotek  Sverige  AB  (telefon)  
Georg  Lannge,  Schneider  Electric  Sverige  AB  
  

Frånvarande:  
Soran  Rashidzadeh,  Acando  Consulting  AB    
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB  
Bosse  Peth,  Beijer  Electronics  Automation  
Fredrik  Modigh,  Motion  Control  i  Västerås  AB  
Christer  Nygren,  Mälardalens  högskola  
Johan  Ydeskog,  Rockwell  Automation  
Niclas  Sigholm,  Sigholm  konsult.

Agenda 
• Runt  bordet    
• Allmän  information  /  Information  från  AR  
• Expon  &  mässor  
• CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare  
• Konsultskola  
• Aktivitetsdiskussion  /  Övriga  frågor  
• Kalendariumet  

  
Runt  bordet  
Johan  Eklund  är  ny  i  gruppen,  ersätter  Pamela.  Addiva  har  många  förfrågningar  i  
Västerås,  Stockholm  och  Ludvika.  Behöver  anställa  10  personer  inom  6  månader.  
Motion  Control  upplever  att  det  är  många  förfrågningar,  dock  få  i  Västerås.  Verkar  
vara  bra  drag  i  Göteborg.  
  
Ulf  tycker  att  elsäkerhet  vore  ett  intressant  område  för  affärsutvecklingsgruppen  att  
titta  på  av  fler  anledningar,  bland  annat  en  ny  elsäkerhetslag.  Det  är  något  att  titta  
vidare  på.  
  
Per-‐‑Olow  säger  de  har  bra  beläggning,  men  önskar  lite  mer  förfrågningar.  Mycket  
arbete  på  Scada  sidan,  digitalisering,  IoT.  De  behöver  mer  folk.  George  tycker  
produktförsäljningen  går  bra.    
  
Allmän  information  /  Information  från  AR  
Karin  Wiik  berättade  att  följande  händer  inom  AR:  

• Bernt  Henriksen  arbetar  nu  på  Automation  Region.  Kommer  arbeta  50%  från  1  
mars,  30%  för  Robotdalen,  20%  eget.    

o Kommer  bli  ett  startmöte  om  CAX-‐‑boken  under  våren  (april?).  
• IoT-‐‑seminarium  20/3.  Begränsat  med  deltagare.  Stort  intresse  bland  företagen.  
• Bernt  och  Karin  ska  åka  på  SmartHousing  30/3  i  Nässjö.  De  bygger  hus  i  

fabriker  (moduler).  Har  behov  av  automation/robotar.  
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• Årsmöte  31/3.  
• 4-‐‑6/4  digitalt  ledarskap,  nästa  frukostmöte.  
• 23/5  temadag  om  förflyttning  (vård).  

  
Efterlysning  på  notiser  till  hemsidan.  Kunskapsförmedling  (ej  sälj).  OK,  skriva  om  ny  
VD,  expanderar,  etc  positiva  nyheter!  
  
Expon  
Expot  i  Borlänge  var  bra,  med  över  100  deltagare  och  20  utställande  företag.  
Konceptet  med  Robotdalen  var  bra.  Både  AR  och  Robotdalen  tyckte  det  var  bra,  man  
drog  varandra.  Lagom  med  10.30  –  14.30.  Utställarna  tyckte  informationen  innan  var  
dålig  om  att  man  kunde  ställa  ut  tidigare.  Det  var  strul  med  lokalerna,  från  början  
var  det  i  två  olika  lokaler,  så  miss  i  kommunikationen  när  det  blev  på  samma  ställe.  
  
Bernt  blir  ansvarig  för  nästa  expo,  Karin  och  Bernt  ska  prata  ihop  sig.  Köping  är  en  
möjlig  kandidat.  Fabriksladan  var  inte  så  bra  vara  i,  likaså  puben.  Bättre  lokal  
behövs.  
    
Christer  skickat  ut  Doodle  om  Night  Aut,  just  nu  leder  15/6.  
http://doodle.com/poll/7guw433ewcc6rwmh  
  
Affärsutveckling  
Christer  Nygren  och  Helna  Blackbright  (Karlsson)  håller  på  med  en  ny  ansökan.  
Företag  kommer  behövas.  Fortsättning  följer.  
  
Aktiviteter  -‐‑  CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare  
Bernt  ska  ta  tag  i  detta.  Han  kommer  kallartill  möte  i  April.    
  
Aktivitetsdiskussion  -‐‑  Konsultskola  
Bernt  kommer  ta  tag  i  detta  också,  står  på  hans  arbetslista.  
  
Diskussion  
Affärsutveckling,  på  både  kort  sikt  och  lång  sikt.  Hur  gör  vi  detta?  
  
Sätta  datum  för  ett  ”Kairatso”  möte.  Syfte  hitta  fler  affärsmöjligheter.  Kort  
presentation  av  varje  företag,  sedan  prata  med  varandra  och  se  om  vi  kan  göra  
affärer  ihop.  Ge  även  förslag  på  andra  som  borde  kunna  göra  affärer  ihop.  Christer  
skickar  ut  en  Doodle.  http://doodle.com/poll/yakcqk6vr42a8ydr  
  
Kalender  och  nästa  möten  för  gruppen:  

• 23/3,  29/3,  4/4  eller  21/4,  kl  8.30-‐‑10.00.  
o Samarbetsforum  ”Kairatso”,  affärsinbjudan.  Mackor  från  kl  8.00.  På  

Expectrum  eller  Motion  Control,  Ängsgärdsgatan  10,  Västerås.  
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• 10/4,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.  Expectrum  
• 15/5,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.  Expectrum  
• 12/6,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.  Expectrum  
• 15/6,  Automation  Expo  (värd  söks,  Västerås)  
• 4/9,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.  Värdföretag  söks.  
• 14/9,  Automation  Expo  (Scania,  Södertälje)  
• 9/10,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.  Värdföretag  söks.  
• 12-‐‑13/10,  2017  Automation  Summit  i  Västerås  
• 13/11,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.  Värdföretag  söks.  
• 16/11,  Automation  Expo  (Saab,  Arboga,  dock  ej  i  Saabs  lokaler)  
• 11/12,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.  Värdföretag  söks.  

  
  
Affärsutvecklingsgruppens  hemsida:  

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


