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Vårt första ”öppna” styrelsemöte!
Styrelsemötets hölls på fredags förmiddagen, 16/3, i samband med
Underhållsmässan i Göteborg.
Utöver styrelsen så fanns det ett antal intresserade medlemmar på plats,
uppslutningen var, glädjande nog, näst intill som på våra tidigare vårmöten.
På mötet så diskuterades till exempel hur vi skall göra med leverantörer som
medlemmar. ELR har sedan tidigare en tradition att inte ha leverantörer som
medlemmar. Vi har idag några förfrågningar från leverantörer som intresserade
av att bli medlemmar samtidigt som vi har medlemmar som på olika sätt är ägda
av företag i leverantörsledet. En grupp är tillsatt för att se över hur vi går vidare med denna fråga.
Andra punkter var t.ex. hur vi går vidare i samarbetet med EASA och behovet av utbildningar.
Till sist så vill jag passa på att fråga om någon medlem är intresserad av ett uppdrag i valberedningen,
i så fall så får du gärna kontakta ordföranden eller kansliet.
/Patrik Holm

Givande Underhållsmässa
Årets version av Underhållsmässan var både välfylld och
välbesökt. Flera av utställarna som jag pratade med var
mer än nöjda och fram för allt onsdagen och torsdagen
var mycket välbesökta. Som vanligt så finns det en hel del
olika produkter och tjänster att titta på och ett
genomgående tema för mässan var analys och
digitalisering.
Från vår bransch så fanns
det en del utställare, bland
annat så hade våra
medlemmar Assemblin en
stor monter komplett
med lindningsring och en
pågående omlindning.
Rörick Elverkstad fanns
representerade i den
stora Momentum-montern.
Det fanns även en del
motor- och pumpleverantörer på plats i olika konstellationer.
En hel del kända ansikten och några nya trevliga bekantskaper hann
det bli under besöket.
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Information om Ex
I samband med ELR-träffen anordnades en kort information gällande Ex-klassad
utrustning, motorer i första hand.
Mats Lagnesjö, Assemblin Örebro, höll en kortare information om vad vi får göra
och framför allt vad vi inte bör göra med Ex-klassad utrustning!
I början på april anordnar ELR i samarbete med EASA, John Allen, en 1-dags information som går djupare in
i ämnet.
Mats Lagnesjö kommer vara vår svenska representant då utbildning och kursmaterial är på engelska.

Internationell Horisont
När ELR hade styrelsemöte i Göteborg, passade vi på att bjuda in EASA’s general manager
Frédéric Beghain. Ett bra tillfälle att visa hur den svenska industrin ser på sin underhållsverksamhet! Tillsammans gjorde vi besök hos både medlemmar, leverantörer samt presumtiva
kunder. Något vi kommer att återkomma till senare under våren.
Dock vill jag ge er en liten försmak av vad som kanske kan ge ELR en möjlighet att på ett bättre
sätt knyta den roterande maskinen till sig! Vid vårt besök hos organisationen ”Svenskt Underhåll”
presenterade vi vår certifiering, med diplomerade elektromekaniker och rekommenderade
arbetsmetoder gällande renoveringar och underhållsarbeten på elmotorer. De var mycket nyfikna
på vad certifieringen innebar samt om man på något sätt skulle kunna nyttja den till sina
medlemmar.
Svenskt Underhåll är en branschorganisation
som i första hand hjälper sina medlemmar
att på bästa sätt lösa sina underhållsbehov,
så vi lovade att ELR gärna fortsätter
diskussionen. Vi inser att dokumenterade
rutiner samt utbildad personal är
grundpelare vid allt underhållsarbete, och
kan vi bara övertyga Svenskt Underhåll att vi
har en lämplig produkt för dem kanske vår
ambition gällande service och renovering av
elektromekanisk utrustning kan bli
verklighet!
/Kent Andersson

Vill du informera dina ELR-kollegor om något?
Skicka gärna in information och ev. bilder till kansli@elr.se
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