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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2015-05-18 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats:   Kl.  12.00-‐‑13.30,  Expectrum,  Västerås.  
Kallade/Närvarande: 
Christer  Gerdtman,  Motion  Control  
Soran  Rashidzadeh,  Acando  Consulting  AB  
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB  
Mikael  Klintberg,  Automation  Region  
Johan  Eklund,  Beijer  Electronics  Automation  
Fredrik  Modigh,  Motion  Control  i  Västerås  AB  
  
  

Frånvarande:  
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  snurrar  på,  de  söker  folk.  En  del  förfrågningar  från  
Stockholm.  De  har  svårt  hitta  folk.  
Produktbolagen  söker  folk,  men  har  svårt  hitta  automationsfolk.    
Bolagen  upplever  att  det  blir  färre  säljare  och  istället  mer  digital  försäljning.  underna  
tittar  själva  på  internet  innan  och  vet  vad  de  vill  ha  innan  de  kontaktar  en  säljare.  
Nyhetsbrev  är  mer  kundvård  än  försäljningskanal.  
  
Allmän  information  från  AR  
Micke  informerade  om  olika  aktuella  AR  aktiviteter:  

• AR  har  nu  118  medlemmar,  varav  96  företag.  
• Automationsnästet  rullar  på  i  NyTeknik.  
• Frukostmötena  fortsätter  som  vanligt  i  Västerås  och  Stockholm.  Har  ni  

kunskapshöjande  information  får  ni  gärna  hålla  en  föreläsning.  Prata  med  
Micke  Klintberg  om  detta.  

• Vill  ni  ha  in  några  nyheter  på  AR’s  hemsida  kontakta  Anna  Sandberg.  
  

Kommande  aktiviteter:  
• Fordonsmässa  i  Katrineholm  denna  vecka.  AR  ställer  ut  där.  
• AR  ansvarar  för  Industri  4.0  i  Båstad  den  23/6.  
• Automation  Summit,  3-‐‑4/9  är  slutsåld.  http://www.automationsummit.se  
• Jobbshop,  Sveriges  enda  ingenjörsmässa,  går  av  stapeln  den  16  september.  
• För  mer  info  se  ARs  hemsida,  http://www.automationregion.com  
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Automation  Expo  
Nästa  expo,  16/6,  blir  i  the  HUB  på  Expectrum  i  Västerås.  På  kvällen  blir  det  en  
enklare  Night  Aut.  
  
Till  hösten  blir  det  expon  hos  Mälarenergi  i  Västerås,  SAAB  i  Arboga  och  
Robotapplicationcenter  (RAC)  i  Eskilstuna  (17/9).  Förslag  köra  3  expon  på  hösten  då  
ett  extra  i  oktober.  
  
Deltagarlistor  från  expona  ska  skickas  ut  till  utställarna  (Anna  och  Micke  fixar).  
Frågor  om  Avesta  expot  har  gått  ut  till  utställarna.  Sammanställning  kommer.  
  
Dagens  tema  -‐‑  CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare  
Inget  nytt  att  rapportera  där,  då  de  inblandade  har  mycket  att  göra.  Frågan  fortsätter  
vara  aktuell,  så  fortsättning  följer.  
  
Övrigt  
Förslag  på  lunchmöte  om  branschavtal  inom  automation.  
Prat  om  kontakter  med  YH  skolor  inom  automation.  Bjuda  in  YH-‐‑skolorna  till  
jobbshop.  Frågor  och  tips  rörande  YH,  ta  det  med  Carolina.  
  
Kalender  och  nästa  möten:  
Lunchmöten  med  affärsutvecklingsgruppen:  

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

• 16/6  Automation  Expo  i  Västerås.  NightAut  på  kvällen.  
• 17/9  Automation  Expo.  Eventuellt  i  Eskilstuna.  
• 12/11  Automation  Expo.  Plats  ej  bestämd.  

Övrigt:  
• 22/5,  ElektronikExpo  på  Aros  Congress  Center  i  Västerås.  
• 3-‐‑4/9,  Automation  Summit  i  Västerås.  
• 16/9,  Jobbshop  i  Västerås  
  


