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Jag hoppas att ni alla har haft en bra och skön sommar, så att vi kan ta oss an
hösten med ny härlig energi.
Tyvärr så kommer vi inte att träffas i höst för kongress som planerat, men vi i
styrelsen hoppas att alla medlemmar är med på att vi skjuter kongressen till hösten
2021. Förhoppningsvis så kan vi träffas fysiskt då. Om inte, så får vi se till att skaffa
kunskapen att genomföra en digital kongress till dess. Vi har i alla fall inte fått till
oss någon negativ kritik för beslutet att skjuta på kongressen.

Vi kommer dock att ge oss in i den digitala världen redan nu.
Vi bjuder in till digitalt medlemsmöte den 9/10, inbjudan och
mer information kommer från kansliet inom kort.
När jag har pratat med en del medlemmar så har jag förstått att beläggningen ser lite olika ut hos oss
beroende på vilka kunder och branscher vi jobbar med. Vissa har ingen nämnvärd förändring i beläggning
medans andra har tappat en del. Utan att på något vis värdera regering och myndigheternas hantering av
Covid-19 så kan vi väl ändå konstatera att svenska företag har klarat sig hyfsat bra under rådande situation.
Till sist så vill jag bara påminna om att om ni gör förändringar i er verksamhet så var snälla och meddela
kansliet. Ni kanske flyttar, byter ägare, eller av någon anledning organisationsnummer, i värsta fall lägger
ner verksamheten, meddela oss. Kansliet är beroende av riktiga uppgifter.
Nu hoppas jag att vi får till den digitala mötet om en knapp månad, och att vi ses där.
Ha det gott!

/Patrik Holm

Anmäl er till
Digital
Diplomeringskurs
ELR anordnar en digital
Diplomeringskurs
tisdag 13/10

Kursledare är som vanligt
Bengt Andersson,
Bengt A Elteknik AB.
Tänk på att diplomet är giltigt i tio år
sedan skall det förnyas.
Ansökan om diplomering hittar du på vår
hemsida www.elr.se
Anmäl dig omgående till kansli@elr.se
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Höstens ELR kongress i Södertälje är
inställd!
Under rådande omständigheter så
flyttar ELR kongressen
till hösten 2021/v.40
Valet av ort ligger kvar.
Mer information kommer…

Höstens medlemsmöte
blir digitalt fredagen 9/10
Inbjudan och mer
information
kommer inom kort.

Vårens medlemsmöte
blir digitalt preliminärt mars
v.11 alt. 12 –
mer information kommer!
Elmotorns Dag är instiftad av ELR,
Elektromekaniska Lindningsverkstädernas
Riksförbund.
Den 7 oktober varje år vill vi belysa elmotorns
styrka i vardagen med att fira Elmotorns Dag!
Elmotorn är en beprövad konstruktion som
finns sedan länge överallt i vår vardag. Pumpar,
hissar, fläktar, borrmaskiner, tåg, spårvagnar,
rulltrappor och luftkonditioneringssystem och
mycket mera drivs med elmotorer.
Elmotorer finns överallt runt omkring oss både
inom industri, sjukvård, produktion och i ditt
boende. Den 7 oktober vill vi påminna dig om
att tänka lite extra på en elmotor som finns
nära dig!
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