
FRUKOSTMÖTE!

26/8
Varmt välkommen till Automation Smålands frukostmöte  
fredag den 26 augusti hos Axelent i Hillerstorp!

PROGRAM MED START 07:30 TILL 10:00
• Det här händer i nästa steg av Automation Småland
En ny förening för automationsföretag och ett pånyttfött projekt är 
resultatet av de senaste månadernas arbete med Automation Småland. 
Några av projektets ledande företrädare Richard Skogward, Anna Öhrwall 
Rönnbäck och Kerstin Johansen informerar om vad som händer framöver. 

• Juridik för tydligare affärer och bättre lönsamhet
Så länge allt fungerar och kunden är nöjd tycker många att juridiken inte 
behövs. Tyvärr är verkligheten ofta en annan. Förr eller senare kommer 
frågor om ansvar, skyldigheter,  upphovsrätt, vad som ingår eller inte 
ingår. Alexander Clomén, bolagsjurist från Sinf ger tips om vad du ska 
tänka på och vilken hjälp som finns att få. 

• Din största marknad ligger utanför Sverige
Internationalisering är ett ständigt aktuellt tema för företag i automa-
tionsbranschen. Hur går man tillväga, vilka verktyg finns och vem ska du 
ta hjälp av?  Mer om exportfrämjarnas erbjudanden och satsningen som 
Sinf och Elmia gör tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren 
inför Hannovermässan 2017 berättar Anders Ekdahl, Sinf. 

• Underleverantörsbarometern mäter temperaturen på konjunkturen
Anders Ekdahl, Sinf presenterar en dagsfärsk Underleverantörsbarometer 
som ger en indikation om hur underleverantörsindustrin mår samt om vad 
du kan förvänta dig av marknaden framåt. 

• Produktion 2030
Roger Lundin, Swerea informerar om Produktion 2030 och berättar om 
hur Swerea har genomfört Teknikworkshops med IUC-bolag i Värmland.  

KAFFE OCH FRALLA

FÖRENINGEN AUTOMATIONSFÖRETAGEN SVERIGE

UNDERLEVERANTÖRSBAROMETERN
INTERNATIONALISERING  

PRODUKTION 2030

VÄLKOMMEN TILL FRUKOSTMÖTE I AXELENTS LOKAL: Villa Axelent  
på Kävsjövägen 17, Hillerstorp.  Som värd står Richard Skogward,  
vd Axelent Engineering och Föreningen Automationsföretagen Sverige.  
Nästa frukostmöte arrangeras på Styrkonstruktion i Vaggeryd, den  
21 oktober under temat ”Skolsamverkan”. 

Läs mer om programmet och anmäl dig på  
www.automationsmaland.se/frukostmote
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