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Årsmöte för Svenskt Underhåll  
Den 15 maj 2019 

SKF Sverige AB, von Utfallsgatan 2, Göteborg 
Riksorganisationen Svenskt Underhåll bjuder in dig till ett årsmöte i framtidens 
tecken. I direkt anslutning till årsmötet erbjuds du möjligheten att ta del av SKF:s 
resa mot industriell digitalisering. 

Program 

09.30 Registrering och kaffe 

10.00 Det industriella underhållets tid är nu! 

Antalet mätpunkter för datainsamling i en modern fabrik ökar 

exponentiellt, men dessa data tillför värde först då de kan analyseras 

och man vidtar åtgärder för att förbättra maskinernas driftsäkerhet. 

Genom att utveckla användarvänliga digitala ekosystem som kan 

analysera stora datamängder går det att snabbt fatta rätt beslut för 

att förhindra oplanerade driftstopp. 

 Mattias Årstadius, Chef för Industrial Sales Sweden & Norway 

10.45 Fika 

11.00 Den digitaliserade fabriken, från idé till verklighet 

Den industriella digitaliseringen medför stora möjligheter för att 

utveckla en automatiserad och hållbar industri. Genom smarta 

arbetsplatser kan medarbetarna samverka med den nya tekniken 

och därigenom skapa en hög konkurrenskraft i företaget. Här 

presenteras hur SKF genomförde ett banbrytande projekt, från idé 

till verklighet. 

Henrik Vikberg, Globalt ansvarig för Industri 4.0 inom SKF 

11.45 Lunch 

12:30 Föreningens årsmöte 

 Se kallelse till årsmötet på andra sidan. 

14:00 Studiebesök i den digitaliserade fabriken 

Få en inblick i hur den nya tekniken kan användas i praktiken. SKF bjuder dig på en 
exklusiv visning av deras digitaliserade fabrik. 

16.00 Avslut 

Anmälan 

Årsmötet är för våra medlemmar. Deltagande på årsmöte, konferens och studiebesök, inklusive fika 
och lunch, är kostnadsfritt. 

Du är välkommen med en anmälan via e-post; info@svuh.se. 
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Välkomna till föreningens Årsmöte! 
Årsmötet är medlemsföretagens officiella chans till att påverka föreningen i grunden. Vi ser till-
baka på det gångna året och samlar oss för ett nytt föreningsår. Kom och lyssna, påverka! 

Under det gångna året har vi arbetat med att styra upp rutiner och arbetsordning. Vi har jobbat 
med vad vi är som förening. Vi håller även på med att uppdatera våra stadgar så att de stämmer 
med modern tid och fungerar för vår storlek.  

Nästa år ser vi att det kommer bli enkelt att vara styrelsemedlem. Vi kommer kunna fokusera på 
våra medlemmar, skapa nätverk och goda dialoger oss kollegor emellan. Inom underhålls-
branschen finns en sådan bredd och härliga djup att vi aldrig kommer få slut på samtalsämnen. Vi 
kommer också hinna lyssna på våra medlemmar för att aktivt påverka debatter och utvecklings-
inriktningar. 

På årsmötet ska vi medlemmar hitta nästa styrelse. Kontakta gärna valberedningen (Per Möller) 
om du vill hänga på. Hör av dig till vem som helst i styrelsen eller kansliet om du vill veta mer hur 
vi fungerar som förening! 

Vi ses snart, 

Mia Ilkko, Styrelseordförande Svenskt Underhåll 

 

Kallelse till årsmöte 

Datum och tid: Onsdagen den 15 maj 2019, kl. 12:30-14:00 

Årsmötes värd: SKF Sverige AB 

Plats: von Utfallsgatan 2, Göteborg 

Anmälan och ärenden till föredragningslistan: Skickas till: info@svuh.se 

Dagordning 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. Justering av röstlängd 

3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden för mötet 
justera dagens protokoll 

4. Fråga om mötet är behörigen sammankallat 

5. Styrelsens förvaltningsberättelse 

6. Revisorernas berättelse 

7. Fastställande av resultat- och balansräkningar 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare 

9. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår 

10. Beslut om medlemsavgifter och inträdesavgifter för kommande år 

11. Val av ordförande i föreningen för 1 år 

12. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter för 2 år 

13. Val av revisorer och suppleant för 2 år 

14. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för 2 år 

15. Övriga ärenden enligt föredragningslistan 

a. Val av ombud till bolagsstämma 

b. Fastställelse av förändring av stadgar 
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