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Protokoll fört vid möte med styrelsen för PTC/USER Sweden den 25 September 2018.   
 
Plats:   Webbmöte via Skype 
 
Närvarande:  Inge Pedersen   

Harri Holm 
Nils Persson 
Simon Lindgren 

  
 

1. Mötets öppnande 
 

2. Årsmötet i Oktober 
Väldigt få deltagare har tackat ja till årsmötet. I nuläget har vi fyra stycken. Styrelsen tittar på möjligheter 
till att avboka eventet och behöver ta beslut kring detta innan fredag 27 oktober för att kunna få någon 
bokningsavgift åter. Se punkten avbokningar. 
 

3. Presentatörer 
Samtliga presentatörstillfällen är nu fulla. Vi har fler intresserade talare men avvaktar med att boka dessa 
tills vi vet om årsmötet blir av eller inte.  
 
Klara för presentation, 
PDSVision - Peter Ringstrom, 3D printing: Från idé till materialisering 
PDSVision - Jonas Fransson, Proaktiv administration av Creo Parmetric 
KE Gruppen, Johan Wikblad – Mathcad Nyheter  
PTC - Sören Frederiksen, Creo 5 och vår strategi kring AR  
ABB, Stefan Karlsson – IOT Projekt, 
ABB, John Tillery – Simuleringar 
SIGMAXIM ,Gilles Combette - Demo "Automating DFMA (Design For Manufacturing and Assembly) 
 
Positiva men har inte svarat ja, 
Chalmers, Magnus Åkerman - Stena Industry Innovation Lab 
Xylem, Jonas Axelsson – AR Projekt, 
Luxion – Niels Andersen, Whats new Keyshot 8 
 
 

4. Budget 
Simon har skickat ut ett budgetförslag till övriga medlemmar den 20 september. Stipendium till bästa 
presentatör kommer inte längre delas ut pga skatteskäl. Stipendium till styrelsen har förtydligats till 
Reseersättning. I övrigt kvarstod budget likt tidigare år.   
 
Förslag på ändringar har getts av övriga medlemmar. Dessa innefattar,  
-  att intäkter från årsmöte och utställare utgår. Vilket resulterar i totala intäkter på 150000 

SEK från endast medlemsavgifter. 
-  att utgiften reseersättningen delas upp på två utgiftsposter styrelseuppdrag och resekostnader       
  för förtydligande Dessa uppgår till 40.000 SEK respektive 15.000 SEK.  
- Stipendier för examensarbete kvarstår med samma summa 40.000 SEK 
 
Se appendix.  
 

5. Avbokning 
Styrelsen bör fatta ett beslut kring att avboka eventet innan fredagen den 27 oktober för att kunna 
tillgodose någon återbetalning från konferens eller aktivitets -anläggningarna. Nedan följer respektive 
anläggningsavtal.  
 
Aktivitet Star Bowling: 
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Hela bokningen skall avbokas senast 10 dagar innan bokad tid. Därefter debiteras 100% 
Större avbokning (över 5p) skall avbokas senast 4 dagar innan bokad tid. Därefter debiteras 100% 

 
Konferens lokal Scandic: 
100% 30 dagar innan  
50% 14 dagar innan  
25 7 dagar innan 
 
 
 

6. Övrigt 
Valberedningen som utgörs av Johan Klingvall behöver besvara styrelsens förslag på att samtliga 
styrelsemedlemmar fortsätter sina respektive poster. 
 
Ordförande behöver även årsredovisning och budget inför årsmötet. Simon ser till att detta handhålls från 
revisorn.  
 

7. Nästa möte 
Ordförande kallar till nytt möte nästa möte torsdag den 26 September 2018.  
 

8. Mötet avslutat 
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Appendix: Budgetförslag 2019 
 

 


