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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2015-03-16 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats:   Kl.  12.00-‐‑13.30,  Gästmatsalen,  restaurang  Rosenhill,  Mälardalens  högskola.  
Kallade/Närvarande: 
Christer  Gerdtman,  Motion  Control  
Soran  Rashidzadeh,  Acando  Consulting  AB  
Johan  Eklund,  Beijer  Electronics  Automation  
Fredrik  Modigh,  Motion  Control  i  Västerås  AB  
Per-‐‑Olow  Ohlson,  Novotek  Sverige  AB  
Christer  Nygren,  Mälardalens  högskola  
Christoffer  Carlsson,  Phoenix  Contact  
Georg  Lannge,  Schneider  Electric  Sverige  AB  

Frånvarande:  
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB  
Mikael  Klintberg,  Automation  Region  
Margareta  Braun,  CAG  Mälardalen  AB  
  
  
  

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

  
Runt  bordet  
Produktbolagen  tycker  avslutningen  av  förra  året  var  bra.  Kunderna  har  behov  av  
investeringar  och  det  nya  året  ser  bra  ut.  Produktbolagen  har  mycket  att  göra  och  
söker  folk.  Verkar  vara  ett  sug  på  automationssäljare.  
För  konsultbolagen  är  det  mer  osäkert,  verkar  vara  allmänt  lite  uppåt  men  osäkert.  
De  flesta  konsultbolagen  söker  dock  folk  och  nyanställer.  
  
Allmän  information  från  AR  
I  Mickes  frånvaro  förmedlade  Christer  lite  info  från  AR:  

• AR  har  just  nu  115  medlemmar.  
• Automation  Summit  blir  3-‐‑4  september  på  Aros  Congress  Center  i  Västerås.  
• Christer  har  slutat  i  styrelsen,  föll  för  åldersstrecket  på  6  år.  
• För  mer  info  se  ARs  hemsida,  http://www.automationregion.com  

  
Automation  Expo  
Nästa  Automation  Expo,  23/4,  blir  i  Kopparhallen  i  Avesta.  Stora  Enso  i  Fors  står  som  
värd,  men  expot  kommer  hållas  i  en  idrottslokal.  
  
Sommarens  expo,  16/6,  blir  som  vanligt  i  Västerås.  Här  var  ett  förslag  från  deltagarna  
att  vi  skulle  titta  på  alternativ  lokal,  detta  då  det  var  trångt  och  inte  så  bra  på  
nedervåningen  i  Expectrum  förra  året.  Förslag  som  kom  upp  var:  

• Slottet,  ABB  meeting  point,  ABB  på  finnslätten,  restaurang  Koppar  i  
Kopparlunden.  Kokpunkten.  
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Till  hösten  kör  vi  två  expon,  17/9  och  12/11.  Förslag  som  kommit  in  är  att  köra  det  
ena  på  Saab  i  Arboga  och  det  andra  på  Volvo  CE  i  Eskilstuna.    

• Micke  Klintberg  kollar  med  Saab  i  Arboga.  
• Johan  och  Per-‐‑Olow  skulle  luska  lite  om  kontaktpersoner  till  Volvo.  
• Christoffer  skulle  kolla  med  GE  healthcare  i  Uppsala.  

  
CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare  
Arbetet  med  CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare  så  drivs  det  arbetet  på  av  Johan  Ydeskog  
samt  Mikael  Klintberg.  Kommande  lunchmöten  blir  utökade  med  detta  tema.  
  
Övrigt  
Inga  övriga  frågor  idag.  
  
Dagens  tema  
Christer  Nygren  pratade  om  olika  affärsmodeller.  Den  nya  affärslogiken  –  i  ljuset  av  
tjänster  &  affärsmodeller.  Tex  Ericsson  som  är  ett  klassiskt  produktbolag  levererade  
för  första  gången  tjänster  för  mer  än  50%  av  omsättningen  förra  året.  Trenden  är  att  
produktbolagen  går  mer  och  mer  från  att  enbart  sälja  en  produkt,  till  att  istället  
erbjuda  sina  kunder  mer  och  mer  tjänster  istället.  Tjänsteföretagen  försöker  sälja  mer  
och  mer  värde.  Christer  skickar  ut  sin  presentation  till  de  som  är  intresserade.  
  
Kalender  och  nästa  möten:  
Lunchmöten  med  affärsutvecklingsgruppen:  

• 13/4  kl  12-‐‑13.30,  lunchmöte,  tema  ”CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare”.  
• 18/5  kl  12-‐‑13.30,  lunchmöte,  tema  ”CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare”.  
• 15/6  kl  12-‐‑13.30,  lunchmöte,  tema  öppet.  

Expodatum:      
• 23/4  Automation  Expo  i  Avesta.  
• 16/6  Automation  Expo  i  Västerås.  NightAut  på  kvällen.  
• 17/9  Automation  Expo.  
• 12/11  Automation  Expo.  

Övrigt:  
• 22/5,  ElektronikExpo  på  Aros  Congress  Center  i  Västerås.  
• 3-‐‑4/9,  Automation  Summit  i  Västerås.  
  


