
 Mötesprotokoll Datum: 
  2015-04-20  

  

Christer Gerdtman   version 1.0  sid 1(2) 

Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2015-04-13 
 
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  
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB  
Mikael  Klintberg,  Automation  Region  
Fredrik  Modigh,  Motion  Control  i  Västerås  AB  
  
  
  

Frånvarande:  
Johan  Eklund,  Beijer  Electronics  Automation  
Margareta  Braun,  CAG  Mälardalen  AB  
Per-‐‑Olow  Ohlson,  Novotek  Sverige  AB  
Christoffer  Carlsson,  Phoenix  Contact  
Bernt  Henriksen,  Prevas  AB  
Johan  Ydeskog,  Rockwell  Automation  
Georg  Lannge,  Schneider  Electric  Sverige  AB

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

  
Runt  bordet  
Konsultföretagen  tycker  det  är  fortsatt  lite  trögt  men  att  det  har  börjat  lossna  på  
marknaden.  Flera  av  bolagen  söker  och  rekryterar  ny  personal.  Summering  av  
marknaden  är  att  den  inte  är  dålig  men  att  det  kan  bli  mer  drag.  
  
Allmän  information  från  AR  
Micke  informerade  on  olika  AR  aktiviteter:  

• Gör  ni  roliga  och  intressanta  saker  på  era  företag  informera  AR  om  detta  så  
kan  det  gå  ut  via  nyhetsbrev  och  Ars  hemsida.  

• Innovationsriksdagen  hålls  i  Västerås  21-‐‑22  april.  AR  är  med  på  ett  litet  hörn.  
• Automation  Summit  blir  3-‐‑4  september  på  Aros  Congress  Center  i  Västerås.  

Gör  man  besöksanmälan  nu  får  man  rabatt.  För  utställarna  är  det  nu  bara  3  
utställarplatser  kvar.  Plats  finns  kvar  som  silver  respektive  guldsponsor.  Läs  
mer  på:  http://www.automationsummit.se  

• För  mer  info  se  ARs  hemsida,  http://www.automationregion.com  
  
Automation  Expo  
Kom  ihåg  skicka  ut  inbjudningar  till  era  kunder  om  Automation  Expo,  23/4,  i  Avesta.  Stora  
Enso  i  Fors  står  som  värd,  men  expot  kommer  hållas  i  en  idrottslokal.  Det  tar  ca  1h  
med  bil  från  Västerås  till  Avesta.  Micke  skulle  kolla  om  möjligheten  till  studiebesök.  
http://www.automationregion.com/aktivitet/?Event=E20150402135125  
  
Sommarens  expo,  16/6,  blir  i  Västerås.  Förslag  på  olika  lokaler  att  vara  i  diskuterades,  
bland  annat  ABB  meeting  point  samt  Finnslätten.  Micke  skulle  kolla  med  
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Mälarenergi  om  vi  skulle  kunna  vara  hos  dem.  Har  ni  andra  förslag  så  är  ni  
välkomna  föreslå  alternativa  platser  att  vara  på.  

  
Kvar  från  förra  mötet  var  förlsgen  på  höstens  expon  17/9  och  12/11.  Förslag  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.  

  
Dagens  tema  -‐‑  CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare  
Tanken  var  att  köra  en  diskussion  och  fortsätta  arbetet  med  CAX-‐‑boken  för  
beslutsfattare  på  mötet.  Dock  var  det  en  decimerad  skara  idag  pga  sjukdom  och  sena  
återbud.  Bland  annat  var  Johan  Y  och  Bernt  frånvarande  som  båda  har  stort  
engagemang  och  besitter  stor  kompetens  i  området.  Därför  beslöts  att  vi  fortsätter  
det  arbetet  på  mötena  i  maj  och  juni,  så  de  mötena  blir  1h  längre.  
  
Mikael  Klintberg  har  tagit  på  sig  PL-‐‑rollen  för  frågan.  Så  han  kommer  att  driva  
frågan  internt.  
  
Det  togs  också  beslut  på  att  Mikael  koordinerar  med  Johan  och  Bernt  så  att  arbetet  
leds  av  dessa  tre  herrar  och  att  de  sedan  redovisar  arbetet  på  lunchmötena.  Vi  tror  att  
detta  är  mer  effektivt  då  de  är  väl  insatta  och  kunniga  i  frågan.  Synpunkter  och  
återkoppling  från  de  övriga  i  gruppen  fås  då  de  redovisar  vad  de  kommit  fram  till.  
  
En  fundering  som  inkommit  är  vem  som  äger  frågan  ”CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare”.  
Det  är  Automation  Regions  affärsutvecklingsgrupp  som  äger  frågan.  
  
Övrigt  
Inga  övriga  frågor  idag.  
  
Kalender  och  nästa  möten:  
Lunchmöten  med  affärsutvecklingsgruppen:  

• 18/5  kl  12.00-‐‑14.00,  lunchmöte,  tema  ”CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare”.  
• 15/6  kl  12.00-‐‑14.00,  lunchmöte,  tema  ”CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare”.  

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

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


