Automation Region · Inbjudan mars 2011

Välkommen till årsmötet!
10 mars kl 15:00-18:00 på Automation Center
Varmt välkommen till Automation Regions öppna årsmöte
i Västerås. Vi hoppas att du har möjlighet att närvara vid
mötet för att informera dig om och stödja den framgångsrika
utvecklingen av Automation Region.
Plats: Automation Center i Kopparlunden
Sintervägen 12 · Västerås
Tid:

Torsdagen den 10 mars 2011 kl 15:00-18:00
inklusive avslutande mat och mingel

Program:
15:00 Kaffe och välkommen
15:15 Information samt frågor och svar om
Automation Region
Nya medlemmar presenterar sig liksom styrelse
och processledning
15:35 Automation Region 2010 – vad hände?
Redovisning medlemsenkät
Automation Region 2011 – tankar inför!
Processledningen
16:00 Årsmötesförhandling
Enligt agenda och röstlista (som sänds ut till Automation
Regions medlemsföretag separat). Huvudpunkter är
genomgång av verksamhetsberättelse, fastställande av
budget och handlingsplan samt val av styrelse för 2011.
16:30 40 år av automation
Dag Toijer · Chefredaktör tidningen Automation
17:00 Mingel och plockmat i Automation Center
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Helena Jerregård · Processledare

Kontaktperson
Helena Jerregård, processledare
Automation Region
021-10 70 13
helena.jerregard@
automationregion.com

Vad är automation och
Automation Region?
Automationsindustrin är en av
Sveriges viktigaste näringar.
Det är en viktig högteknologisk
verksamhet i sig själv med en
betydande exportandel, men
även av stor strategisk betydelse
för övrig svensk produktion och
konkurrenskraft. Tankarna inom
Lean Production får allt starkare
fäste i svensk industri; kombinera
detta med automationsteknologin
och Sverige ligger i världstopp.
Automation är vad som krävs
för att omvandla en kundorder
till producerad produkt samt
ge produktionsledningen de
beslutsverktyg som behövs för
att styra, övervaka och följa
upp processen. Automation ger
oss de verktyg som behövs för
långsiktigt säker produktion med
uppfyllda miljökrav. Mälardalen är
en ledande region för automation.
Här har stora och små företag
samlats i mängd med produkter
och applikationskunnande i
världsklass. Företagsklustret
Automation Region syftar till att
ta tillvara denna mångfald och
ytterligare utveckla vår globala
position och kompetens inför
framtiden. Läs mer om oss och
våra aktiviteter på vår hemsida
enligt nedan.

www.automationregion.com

