Svensk Kablageförening

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsår 2013
Styrelsen i Svensk Kablageförening bestod av: Raymond Fernström (ordf.), Sam Johansson
(vice ordf.), Peter Jonsson, Lars Karlsson, Lars Magnusson, Anders Bergholm, Håkan
Kjellström

Antal styrelsemöten: styrelsen har under 2013 haft 4 styrelsemöten.
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Under 2013 har föreningen arbetat med:

Juridisk rådgivning
Medlemmarna har under året fått juridisk rådgivning i frågor som rör tolkning och tillämpning
av branschens leveransbestämmelser samt i övriga avtalsfrågor. Antal medlemmar som
använder sig av branschens egna leveransbestämmelser har ökat. Leveransbestämmelserna
finns nu även på engelska.

Årsmöte i Tylösand
Föreningen höll sitt årsmöte i Tylösand den 17-18 juni 2012.

Överskottsmaterial
Styrelsen beslutade att skapa en intern marknadsplats för överskottsmaterial som finns hos
föreningens tillverkande medlemsföretag. Syftet är att istället för att skrota material,
undersöka om en kollega i branschen kan ha behov av materialet istället. Genom detta
förfarande skulle man kunna åstadkomma en halvering av priset för produkterna.
Portalen är skapad så att medlemmar enkelt kan administrera sitt överskottsmaterial själva.
Man kan endera ”tanka in” samtliga sina överskottsposter via ett Excel-ark eller mata in
posterna, post för post. Radering görs endera post för post eller så ”tankas” ett nytt Excel ark
in, och då försvinner de gamla posterna. Överskottsmaterialet är sökbart på kategori,
artikelnummer, benämning och fabrikat. Varje material som listas har sedan en kontaktperson
med telefonnummer. Sökningar kan ske på samma sätt som på Google.
Portalen är inloggningsskyddad och endast tillgänglig för föreningens ordinarie medlemmar.
Under 2013 har föreningen jobbat aktivt med att lansera överskottsmodulen och har av den
anledningen tecknat ett samarbetsavtal med Rotakorn. I enlighet med samarbetsavtalet med
Rotakorn skulle medlemmarna få en möjlighet dels att optimera sina inloggningar dels att
sälja överskottsmaterialet i hela världen.

Utbildning
Styrelsen har under 2013 förberett förslag för olika kursmoduler som kan vara intressanta för
medlemsföretagen.
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Lagpunkten.se
Föreningen har nu en egen elektronisk portal för tillgång till branschlaglistan.
Medlemmarna skapar ett eget konto på www.lagpunkten.se och kan få tillgång till lagar,
förordningar och Direktiv som berör branschen. Laglistan uppdateras kontinuerligt.

Försäkring
I samarbete med Försäkringsmäklaren Säkra har vi tagit fram en ny branschanpassad
försäkring med förmånliga villkor och premie.

Kablagemingel samt kablagemiddag ELMIA Subcontractor
Medlemmarna fick möjlighet att träffas och diskutera branschrelevanta frågor både under
branschminglet i Svensk Industriförenings monter men även under kablagemiddagen.
Kablagebarometer
Medlemmarna i Svensk Kablageförening får fyra gånger om år kablagebarometern, en
jämförelse mellan Underleverantörsbarometern och Kablagebarometern som tydliggör hur
branschen mår och utsikten för framtiden.

Ordföranden/
Raymond Fernström

Branschansvarig/
Frantzeska Papadopoulou
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