Mötesprotokoll

Datum:
2019-05-07

Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2019-05-06
Ärende:
Möte med affärsutvecklingsgruppen
Tid & plats: 12.00-14.00, Expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås.

Närvarande:
Johan Eklund, Addiva
Christer Nygren, MdH
Niclas Sigholm, Sigholm
Soran Rashidzadeh, Acando
Christer Gerdtman, Motion Control
Thomas Frisk, Motion Control
Mats Sedlacek, Atea (anmält frånvaro)
Jan Oldebring, Almi (anmält frånvaro)
Anders Dahlberg, Aros Cirkle (anmält frånvaro)
Fredrik Vetander, Supply Chain Group Nordic
Bernt Henriksen, Automation Region
Eva Holmström, Karlskoga Automation
Catarina Berglund; Automation region
Frånvarande:
Ulf Svedberg, Engineering4U
Peter Lundgren, Forefront Consulting
Liselott Alnestig, Nebu
Per-Olow Ohlson, Novotek
Lars Krantz, Automation Region
Henri Putto, Rockwell Automation
Agenda
1 Inledning – Catarina
2 Omvärldsspaning/Nya affärer/möjligheter
3 Prioriterade aktiviteter
- Tjänsteinnovation
- Kommunikation
4 AR – på gång
5 Övriga frågor
1 Inledning
Catarina om Automation Region:
Informerade om organisationsförändring. Ännu ej klart med Vinnväxt-fortsättning - omsökt
finansiering efter 3 år. Delgav kort vilka insatser som ska prioriteras framöver.
Fler projekt +bygga struktur
2 Omvärldsspaning/Nya affärer/möjligheter
Acando-CGI pågående fusion. Har utvecklat en affär om IP-rättigheter.
ABB – Motioncontrol nytt uppdrag – rekordsnabbt inköp – förändring på ABB ev pga neddragningar
Energibranchen – stora behov av förbättringar finns
Varning för nedgång i detaljhandel o fastighetsbranschen
Ingen avmattning märks för konsulter men för inköpsspecialist SCG Nordic märks en avmattning i
förfrågningar – ingen vet om/när konjunkturen dyker.
Även denna gång spännande spekulationer och diskussioner på mötet!
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3 Prioriterade aktiviteter
Kommunikation
Kalender tillgänglig från 13/5 där alla kan lägga in relevanta event (så vi kan undvika krockar).
Webinarier och Skypeföredrag igångsatt, ingen uppföljning gjord ännu. Kommunikationsgruppen bjöd
in till utbildning i modern kommunikation (LinkedIn&Twitter) – Christer&Eva deltog.
Tjänsteinnovation
Behovet är tydligt när det gäller nytänk i våra affärer – vi är fast i gamla tänket gällande
produkt/tjänsteutveckling. Hur ska vi åstadkomma värdeutveckling och hitta affärsmodeller som
stärker detta? Vi borde också ta del av den forskning från Swerea som visar att det stora problemet är
omställningen av organisation/arbetssätt – att våga släppa det gamla.
Jan Oldebring gick igenom Almis erfarenheter av tjänsteinnovation och kom med många bra frågor
som vi behöver arbeta vidare med. Vi behöver öka kunskapen om tjänsteinnovation och ta fram enkla
verktyg som SME företagen kan följa.
Catarina sammanfattade med att AR står inför en Transformationsutmaning – dvs hur ska omställning
ske, vilket värde ska skapas och vilka processer/verktyg kan vi använda.
Förra mötet togs fram ett utkast till vidare arbete (frukostmöte, workshops med AU-grupp, test på
nytänkande i befintliga företag).
Beslutades att ta detta vidare och konkretisera hur vi ska driva på att detta blir ett riktigt projekt,
diskuterades också möjlig finansiering.
Separat möte bokas så vi kan lägga fram konkret förslag nästa möte.

4 AR- på gång – önskas lite långsiktigare planering på hemsidan/kommande aktiviteter
• 14/5, 16/5 Frukostmöte Digitalisering av Sveriges infrastruktur
• 22/5 Seminarium Digitala Tvillingar
• 24/6, 27/6 Frukostmöte
• 28/8, 29/8 Workshops Beställarkompetens i samarbete med Rockwell Automation
Motion Control bjuder in till sitt planerade Elektronikexpo i Västerås 22/5 – kontakta Thomas Frisk.
AU-gruppen ombeds att fortsätta med idéer om teman för kommande frukostmöten

5 Övriga frågor
Alla i AU-gruppen ombeds att fortsätta sprida info om verktyget Beställarkompetens – tipsa kunder
och leverantörer om AR:s hemsida – använd det ni behöver för att förbättra era affärer – alla tjänar på
detta. Vid AR:s frukostmöten bör också verktyget nämnas och visas.

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

version 1.0

sid 2(3)

Mötesprotokoll

Datum:
2019-05-07

Bilaga AU prioriterade aktiviteter

Aktivitet
Fortsatta möten månadsvis men med ny agenda

Prio 1-5
(1=högst)
1

När
genomförs

Koordinera en Automationskalender (aktiviteter 1
krockar)
1,5
Fortsatta Expon, komplettera med Digitala expon
Samla in affärsutvecklingsidéer – Idélåda

1,7

Affärsmodellsutveckling
Skapa en ny modern kommunikation
Utveckla synen på värdeskapande i företag

1,8
2
2

Tjänsteinnovation

2

DoTanks/koppla nya innovativa idéer och startups till
2
befintliga bolag
Säkra att verktyget Beställarkompetens når ut och ger 2,5
kompetens-höjning
Automation inom offentlig sektor
3
Studera samhällsomvandlingen genom Automation
Bygga moderna EKO-system
Internationalisering/nya leverantörer till oss
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