NYHETSBREV
år 2020 / april

Jag vill börja med att tacka de medlemmar
som trots inställd underhållsmässa och
allmän Covid-19 oro valde att komma till vårt
möte i Göteborg. Tack även till Claes
Hugosson med personal för ett intressant och
trevligt besök hos er, tack även för lunchen.

Se mer bilder från ELR’s Vårträff på nästa
sida!
Planeringen av höstens Kongress är i full
gång, boka upp dessa datum redan nu…
Torsdag 8/10 - Lördag 10/10

Vi har som branschförbund inte gått ut med
några speciella rekommendationer ang. Covid19 viruset. Vi överlåter detta till berörda
myndigheter och experter. Det allmänna rådet
är väl att vara rädda om personal, kunder och
er själva. Tvätta händerna och håll avstånd.
Hur detta kommer att påverka oss är
fortfarande väldigt oklart. Vi har också väldigt
olika typer av kunder beroende på vår lokala
marknad. Men att det påverkar i princip alla
företag i hela Sverige, Europa och världen har
vi redan sett, stora som små.
Det enda positiva som jag kan se i allt detta är,
att i tider med kris och recession så blir det
alltid mer intressant att reparera och
underhålla.
Så förhoppningsvis så kan vår bransch klara
oss undan detta någorlunda bra.
Patrik Holm
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Öppet styrelsemöte Göteborg

Valutskottet Ingemar Löf
och Mikael Larsson jobbar
med att fylla styrelsen
inför Kongressen 2020

ELR’s Vårmöte med Öppet Styrelsemöte belyste flera av
branschens synpunkter i den samhälleliga debatten.

Studiebesök hos Claes Hugosson

Patrik Holm, Mats Lagnesjö och Kent
Andersson diskuterar tekniska
utbildningar.

Diplomeringstillfälle
29 april 2020 - Inställt!
Nytt datum kommer!
Ni kan naturligtvis skicka in er ansökan för att
bli diplomerad elektromekaniker redan nu.
För att erhålla titeln diplomerad elektromekaniker skall följande krav uppfyllas.
• Dokumenterad utbildning i elsäkerhet (minst BB2 eller ELR 3)
• Dokumenterad grundutbildning i elmotorlära (ELR 1 och 2 eller likvärdig)
• Dokumenterad utbildning i lagermontering/lagerskador/smörjteknik
• Minst fem års branschvana.

Uppfyller du ovanstående krav hittar du blanketten ”Ansökan om
Diplomering av elektromekaniker” på vår hemsida www.elr.se
under rubriken ”certifiering”.
Skicka din ansökan till ELR’s kansli.
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