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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2007 
 
Styrelsen i PTC/User Sweden avger härmed sin berättelse över verksamheten under 
tiden 13 september, 2006 till 13 november, 2007. 
 
Föreningens styrelse och övriga funktionärer har varit: 
 
Klas Backlund  Ordförande  061031–071113 
Johan Klingvall  Ordförande  060913-061031 
Klas Backlund  Vice ordförande 060913-061031 
VAKANT   Vice ordförande 061031–071113 
Maria Nideborn Wärnå Sekreterare  060913-071113 
Stefan Svärd   Kassör  060913–070627 
Inge Pedersen  Kassör  070627-071113 
Daniel Göransson  Tekniksamordnare 060913-071113 
Ghirmai Haile  Suppleant  060913-071113 
Jonas Ekberg  Suppleant  060913-071113 
Ronny Kangas  Suppleant  070507-071113 
Inge Pedersen  Suppleant  061024-071113 
 
 
Revisorer: 
 
Harri Holm   revisor  060913-071113 
Magnus Persson  revisorssuppleant 060913-071113 
 
Valberedning: 
 
Diana Bernsvärd   Sammankallande 
Vakant   Valberedare 
 
Styrelsen har varit ej varit intakt under det gångna verksamhetsåret.  
 
Johan Klingvall på Avalon valdes in som ordförande men har under året blivit ersatt av 
Klas Backlund från VG Scienta AB. Pga. nuvarande stadgar så kan Johan Klingvall ej 
sitta kvar i styrelsen då han valt att byta arbetsgivare.  
 
Stefan Svärd har under året avsagt sig sitt uppdrag som kassör pga hård 
arbetsbelastning. Inge Pedersen och Ronny Kangas har valts in i styrelsen under 
verksamhetsåret på bemyndigande av årsmötet 2006. 
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För året 2006 har ett antal medlemsföretag upphört, avstått medlemskap eller 
utlokaliserat sin verksamhet. Budgeterat för 2006 var 80 betalande medlemmar och 
utfallet blev 83. 
Bugeten för år 2007 är beräknad på 80 medlemmar. Antalet medlemsföretag som har 
betalat anmälningsavgift fram till den 11 november 2007 är 67 till antalet. Prognosen 
är att betalande medlemmar kommer att överstiga 80 efter årets årsmöte. 
 
Årsmötet i Sundsvall 2006 anordnades av PTC/USER Sweden på egen hand. 
Årsmötet finansierades med pengar från utställaravgifter, sponsring samt egna medel. 
 
Antalet deltagare i Sundsvall var lågt. Med anledning av detta kommer åsrmötet 2007 
att samordnas med PTC/User Danmark samt PTC då det sammanfaller med 
PTC/WORLD. 
 
Hemsidan har under året sponsrats av Econocap AB samt XDIN AB. 
 
Föreningen gick under året med förlust, -4678,5 kr, och har en fortsatt mycket god 
ekonomi. 
 
 
Styrelsen har under året haft nio styrelsemöten samt fyra arbetsmöten enligt nedan: 
 
Styrelsemöte: 
2006-10-24 – Solna Access, Stockholm 
2007-06-27 – Hotel Imperial, Köpenhamn 
 
Styrelsemöte per telefon: 
2006-12-11 
2007-01-23 
2007-02-08 
2007-05-07 
2007-09-13 
2007-10-02 
2007-10-16 
 
Arbetsmöte: 
2007-08-28 
2007-09-07 
2007-10-09 
2007-11-02 
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Styrelsemedlemmarna har haft ytterligare möten med PTC Sweden AB för att planera 
agenda samt PTCs deltagande under årsmötet i Köpenhamn. 
 
 
Årets styrelsearbete har fokuserats på följande: 
 
Ny hemsida 
Efter utvärdering av olika leverantörer så beslutades det att Static Boy skulle leverera 
design och teknik för ny hemsida. Sidan lanserades juni 2007.  
Till skillnad från tidigare så är hemsidan enkel att administrera. Hemsidan uppdateras 
löpande så fort ny information kommit styrelsen tillhanda. 
 
PLM-forum 
En ny arbetsgrupp startades i Sundsvall och har haft ett antal möten under året med 
Per Ekholm, Econocap, som sammankallande.  
 
Möte 1: Uppstartsmöte Göteborg 
Möte 2: Tetra Pak, Lund. Tema Migrering Pro/INTRALINK 
Möte 3: Atlas Copco Tools, Nacka, Tema: PDMLink CAD Data Management 
Möte 4: Forum under årsmötet i Köpenhamn 
 
Årsmöte 
Tidigt beslutades att samordna årsmötet med PTC samt PTC/USER Danmark, där 
PTC står för dag 1 och PTC/USER föreningarna för dag 2. 
Mycket av arbetet har fokuserats på dag 2 samt gemensamma aktiviteter.  
För att säkerställa att alla medlemmar har mottagit informationen har en telemarketing 
firma använts för att ringa till ännu ej anmälda företag under september. 
 
Enligt tidigare styrelsebeslut så ska två stipendier på 15 000 kr vardera delas ut under 
årsmötet 2007. Det första till den presentation som anses vara bäst av deltagarna. Det 
andra stipendiet lottas ut bland de resterande presentatörerna. 
Stipendiet skall användas för en resa till PTC/User World Event 2008.  
 
En förutsättning är att stipendiaten kommer från ett medlemsföretag samt gör en 
kortare presentation om intrycken från konferensen under nästa årsmöte. 
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Nya stadgar: 
Befintliga stadgar gör styrelsearbetet i vissa fall svårhanterligt. Med anledning av detta 
har nya stadgar tagits fram. 
Styrelsen har lagt fram två förslag om stadgeändring. Proposition ett läggs för att 
underlätta framtida styrelsearbete samt minska antalet vakanser i styrelsen under 
pågående mandatperiod. Proposition två innebär en uppdatering av befintliga stadgar 
samt att styrelsen konstituerar sig själv. 
 
 
 
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som visat föreningen intresse under denna 
mandatperiod. 
 
 
 
PTC/User SWEDEN 
Styrelsen 


