NYHETSBREV
år 2017 / december

Välkomna till ELR’s nya
informationskanal!
Styrelsen har under en tid
diskuterat hur vi på bästa sätt ska
nå ut till er medlemmar.
Vår ambition är att ett nyhetsbrev
ska dyka upp i er mailkorg varje
månad framöver.
På mötet i Köpenhamn så
beslutade styrelsen att inte ha
något officiellt vårmöte i ELR
längre. Styrelsen kommer dock
fortfarande att träffas en gång på
våren och i samband med detta så
är vår ambition att ha någon typ av
utbildning, föreläsning eller annat
evenemang.
Samtliga medlemmar är välkomna
att deltaga på dessa möten som
åhörare. Vårens styrelsemöte
kommer att hållas fredagen den
16/3 i samband med
Underhållsmässan i Göteborg
(13-16/3) exakt tid och plats
meddelas i nästa nyhetsbrev.
I samband med detta kommer
Mats Lagnesjö hålla en kortare
information angående IEC Ex.

INFORMATION
Då vi nu påbörjar en ny era inom ELR med återkommande
nyhetsbrev på mail som komplement och förmodligen
också ersättning för vår tidning framgent, så vill jag passa
på att uppmana alla medlemmar att tänka till vad vi kan
nyttja ett sådant forum till!
Just idag är det inte svårt, att tillönska alla en fantastisk jul
och nyårshelg med förhoppningsvis så mycket ledighet och
avkoppling vi förtjänar!
Ladda batterier och se fram emot ett bra 2018! Jag slår ett
slag för vårt samarbete med EASA där jag vet att vi kan se
fram emot nya utbildningar till våren, mer info om detta i
Januaribrevet, men mycket lutar åt mer kunskap om Ex och
om DC motorer!
Även ELR’s utbildningar är planerade under våren, så tänk
till på hur ni vill förstärka kompetensen i ert företag!
Naturligtvis kan ju även icke EASA medlemmar nyttja
EASA’s utbildningar!
Även från den internationella fronten tillönskas
Merry Christmas and Happy New Year!
Kent Andersson

Till sist vill jag önska er en God Jul
och ett Gott Nytt År
Patrik Holm
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