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VERKSAMHETSBERÄTTELSE                                                                    
 
Styrelsen i PTC/USER Sweden avger härmed sin berättelse över verksamheten under 
perioden 13 november, 2007 till 13 november, 2008. 
 
Föreningens styrelse och övriga funktionärer har varit: 
 
Diana Bernsvärd Ordförande 071113 - 081113 
Vakant Vice ordförande 071113 - 080228 
Henrik Pira Vice ordförande 080229 - 081113 
Vakant Sekreterare 071113 - 080228 
Anders Kullenberg Sekreterare 080229 - 081113 
Inge Pedersen Kassör 071113 - 081113 
Daniel Göransson Tekniksamordnare 071113 - 081113 
Jonas Ekberg Suppleant 071113 - 080430 
Vakant Suppleant 080501 - 080916 
Thomas Axelsson Suppleant 080917 - 081113 
Henrik Pira Suppleant 071113 - 080228 
Vakant Suppleant 080229 - 080916 
Fredrik Irlén Suppleant 080917 - 081113 
Anders Kullenberg Suppleant 071113 - 080228 
Vakant Suppleant 080229 - 080916 
Vakant Suppleant 080501 - 080916 
Vakant Suppleant 071113 - 081113 
Vakant Suppleant 071113 - 081113 

 
Revisorer: 
 
Harri Holm Revisor 071113 - 081113 
Jonas Fajersson Revisorsuppleant 071113  - 081113 
 
Valberedning: 
 
Johan Klingvall Valberedare 071113 - 081113 
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Styrelsen har varit ej varit intakt under det gångna verksamhetsåret.  
 
Styrelsen fick i uppgift av årsstämman att konstituera sig själv efter årsmötet. 
Henrik Pira valdes in som suppleant och valdes sedan till vice ordförande. Anders 
Kullenberg valdes också in som suppleant och valdes sedan till sekreterare. 
Suppleanten Jonas Ekberg på Väderstad-Verken bytte jobb och avgick ifrån sitt 
styrelseuppdrag för att senare ersättas av Thomas Axelsson, också han ifrån 
Väderstad-Verken AB. Ny suppleant är Fredrik Irlén från Prevas AB.  
 
Föreningens ordförande Diana Bernsvärd ställer ej upp för omval.  
 
För året 2008 har flera medlemsföretag upphört eller avstått medlemskap och några 
nya företag har ansökt om medlemskap i PTC/USER Sweden. Budgeterat för 2008 
var 80 betalande medlemmar och utfallet den 13 november 2008 är 78 till antalet. 
 
PTC/USER Swedens årsmöte 2008 genomförs i samarbete med PTC/USER Danmark 
och PTC World 2008 och hålls på hotell Marriott i Köpenhamn. 
 
Hemsidan har under året sponsrats av Econocap AB samt XDIN AB och konferens-
samtalen har till större delen sponsrats av ABB AB. 
 
Föreningens ekonomi kommer efter årets konferens vara fortsatt stark. 
    
Styrelsen har haft 4 styrelsemöten och 5 telefonkonferenser enligt nedan: 
 
2008-02-29 Vildmarkshotellet, Kolmården 
2008-03-28 Telefonkonferens 
2008-05-09 Telefonkonferens 
2008-06-03 Lighthouse, Long Beach 
2008-09-17 Vildmarkshotellet, Kolmården 
2008-10-01 Telefonkonferens 
2008-10-09 Telefonkonferens 
2008-10-16 Telefonkonferens 
2008-11-12 Copenhagen Marriott Hotel, Köpenhamn 
 
På årets första styrelsemöte var styrelsen enig i att jobba för en gemensam konferens 
med PTC/USER Danmark. PTC/USER Danmark i sin tur hade blivit kontaktade av 
PTC som åter ville lägga den nordiska konferensen PTC World 2008 i Köpenhamn. 
Således blev det samma upplägg som 2007. 
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Årets styrelsemöten har haft som huvuduppgift att hitta presentatörer och att få en 
attraktiv agenda. Styrelsen har haft stora problem under året att få de svenska åter-
försäljarna och medlemsföretagen att delta aktivt som presentatörer under 
konferensen. 
 
Styrelsen har under året delat ut 5 (fem) stipendier till den internationella PTC/USER 
konferensen i Long Beach. 
 
 
Övrigt: 
 
Två stipendier till den internationella PTC/USER konferensen i Long Beach delades ut 
på felaktiga premisser i Köpenhamn 2007 vilket resulterade i att reglerna för 
erhållande av stipendium har förtydligats. 
 
PLM Forumet har haft ett möte under året. Väderstad-Verken stod som arrangör och 
temat var dokumenthantering. Mötet blev mycket uppskattat bland medlemmarna i 
PLM Forumet. Efter två år som talesman för PLM Forumet så har Per Ekholm valt att 
lämna uppdraget och låta en ny förmåga driva forumet vidare. Inga ytterligare möten 
av intressegrupper har genomförts under det gångna året.  
 
På styrelsemötena har frågan om det finns ett intresse bland medlemsföretagen att 
införa ett CAD Forum diskuterats. Frågan kommer att tas upp på årsstämman. 
 
Föreningen har under året köpt in ett bokföringsprogram för att underlätta arbetet för 
kassören. 
 
En hel del arbete har gjorts för att marknadsföra föreningen samt årsmötet i 
Köpenhamn. Mailutskick har gjorts både av föreningen och utav PTC Sweden AB. 
 
Sammanfattningsvis var det ett arbetsamt år att få medlemsföretagen delaktiga, både 
att ställa upp som presentatörer på konferensen och att ställa upp i styrelsearbetet 
under 2009.    
 
Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som visat föreningen intresse under denna 
mandatperiod. Hoppas ni har och kommer att få stor behållning utav årets konferens. 
 
PTC/USER SWEDEN 
Styrelsen 
 
 


