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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2015-11-16 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats:   Kl.  12.00-‐‑13.00,  Expectrum,  Västerås.  
Kallade/Närvarande: 
Christer  Gerdtman,  Motion  Control  
Mikael  Klintberg,  Automation  Region  
Fredrik  Modigh,  Motion  Control  i  Västerås  AB  
Bernt  Henriksen,  Prevas  AB  
  
Frånvarande:  
Soran  Rashidzadeh,  Acando  Consulting  AB    
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB  

  
Bosse  Peth,  Beijer  Electronics  Automation  
Margareta  Braun,  CAG  Mälardalen  AB  
Per-‐‑Olow  Ohlson,  Novotek  Sverige  AB  
Johan  Ydeskog,  Rockwell  Automation  
Georg  Lannge,  Schneider  Electric  Sverige  AB  
Niclas  Sigholm,  Sigholm  konsult.  
  

Agenda 
• Runt  bordet    
• Information  från  AR.  
• Automation  Expo    
• Dagens  tema  –  APPar  för  interna  kommunikations-‐‑  och  planeringsbehov  
• Övriga  frågor  
• Kalendariumet  

  
Runt  bordet  
Många  som  hade  förhinder  idag.  Så  vi  var  en  reducerad  skara.  Johan  Eklund  har  
slutat  på  Beijer.  Bosse  Peth  tar  över  efter  honom.  Bosse  är  stationerad  i  Stockholm.    
  
De  konsultbolag  som  var  med  på  mötet  tyckte  att  det  är  ett  visst  drag,  men  att  det  är  
lite  trögt  på  marknaden.  Det  finns  arbeten,  men  som  sagt  lite  trögt.  En  tendens  är  att  
kunderna  önskar  att  konsulterna  tar  mer  och  mer  ett  funktionsansvar.    
  
Allmän  information  från  AR  
Micke  informerade  kort  om  olika  aktuella  AR  aktiviteter:  

• Arbetet  med  finansieringen  för  AR  som  helhet  fortskrider.  
• Som  vanligt  finns  ett  antal  intressanta  frukostseminarier  i  både  Västerås  och  

Stockholm.  Se  AR’s  hemsida  för  detaljer.  
• Julmingel  på  Expectrum  15/12  från  kl  16.  

  
Automation  Expo  

• 19/11,  SAAB  i  Arboga.  Allt  är  klart  för  expot.  Utställarna  för  gärna  skicka  en  
påminnelse  till  sina  kunder  i  regionen  en  gång  till.    

• Det  eventuellt  extra  expo  hos  Eberspächer  i  Nyköping  den  1/12,  blir  inte  av  
nu.  Det  skjuts  på  framtiden.  

• Vi  kommer  planera  vårens  expon  i  december.  Förslag  mottages  tacksamt.  
  
  

  



 Mötesprotokoll Datum: 
  2015-11-16  

  

Christer Gerdtman   version 1.0  sid 2(2) 

Dagens  tema  –  ”Nyttiga  gratis  APPar”  
Niclas  Sigholm  hade  fått  förhinder  så  därför  blev  det  ingen  dragning  om  hur  
Sigholm  konsult  AB  arbetar  med  gratis  och  betalversioner  av  APPar  för  deras  interna  
kommunikations-‐‑  och  planeringsbehov.  Vi  hoppas  på  en  ny  chans  framöver.    
  
Övrigt  
Micke  och  Christer  pratar  ihop  sig  och  diskuterar  vilka  aktiviteter  som  ska  planeras  
in  under  våren  och  lämpliga  datum  för  dessa.  
  
Kalender  och  nästa  möten:  
Lunchmöten  med  affärsutvecklingsgruppen:  

• 19/11,  kl  11.00-‐‑14.00,  Automation  Expo  hos  SAAB  i  Arboga.  
• 14/12,  kl  12.00-‐‑13.00,  lunchmöte  på  Expectrum.  
• 15/12,  kl  16.00-‐‑19.00,  julminglet  på  Expectrum.  

  
Affärsutvecklingsgruppens  hemsida:  

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


