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Hej!
Du som får detta julbrev är medlem i någon av de 27 branschorganisationer som har sitt kansli hos
TEBAB. För att se vilka branschorganisationer som finns hos oss, klicka här
Med denna hälsning vill vi passa på att tacka för 2013! Nedan har vi samlat ett litet axplock av allt som
hänt under året inom TEBAB och inom "våra" branschorganisationer.
Med varma hälsningar
Robert Kingfors, vd på TEBAB

Jan Pie från SOFF ny generalsekreterare för Aerospace & Defence
Industries Association of Europe
Jan Pie, generalsekreterare för Säkerhets och
försvarsföretagen (SOFF), tillträdde den 16 september
tjänsten som ny generalsekreterare för Aerospace & Defence
Industries Association of Europe (ASD). ASD utgör den
samlade branschorganisationen för försvars, säkerhets,
flyg- och rymdindustrin i Europa.
ASD, som har sitt huvudkontor i Bryssel, består för närvarande
av ca 2000 företag vilka tillsammans har närmare 730 000
anställda samt omsätter ca 170 miljarder euro per år. Bland
de mer välkända företagen finns t.ex. EADS, Airbus, BAE
Systems, ThyssenKrupp, Thales, Rolls Royce och Saab.
Som generalsekreterare kommer Jan Pie att leda det dagliga arbetet inom ASD men även ge uttryck
för den samlade rösten för europeisk försvar, flyg och rymdindustri. En stor del av arbetet kommer
under den närmaste tiden att präglas av Europeiska rådets möte med stats och regeringscheferna i
december. Vid det mötet står bl.a. de europeiska försvarsindustrifrågorna högt upp på dagordningen.
Läs intervju med Jan Pie från Svenska Dagbladet här
Niklas Alm har utsetts till tillförordnad generalsekreterare för SOFF fram till dess att en ny ordinarie
generalsekreterare är utsedd. Niklas har tidigare arbetat som ställföreträdande generalsekreterare
och strategichef.
Säkerhets och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom säkerhets och
försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv
arbeta för att i Sverige verksam industri skall få så bra förutsättningar som möjligt att verka
framgångsrikt. www.soff.se

Svensk Elektronik flyttar till TEBAB
Vid årsskiftet flyttar Svensk Elektronik med vd Lena
Norder sitt kansli till TEBAB.
Det här är en utveckling av det goda samarbete vi haft med Teknikföretagen under åren, bl.a. kring de
nya miljödirektiven (WEEE, RoHS m fl), säger branschorganisationens ordförande Maria Månsson
och fortsätter:  Teknikföretagen är en stark part på den svenska arenan och vi har sett att de arbetar
med ungefär samma hjärtefrågor som vi: behålla industriproduktion i Sverige, säkra
kompetensförsörjningen, påverka regler och direktiv, utveckla Sverige som industriland i världsklass –
och synliggöra det. De är med i sammanhang där vi gärna vill tillföra elektronikindustrins perspektiv.
Svensk Elektronik organiserar företag som utvecklar, konstruerar, tillverkar och
levererar komponenter, produkter och tjänster inom elektronik. Föreningen har ca 200
medlemsföretag. www.svenskelektronik.se

Ekodesigndirektivet i hetluften
Införandet av Ekodesigndirektivets lot 15 som
omfattar pannor och brännare för fasta biobränslen
kommer att innebära nya krav på minskade utsläpp
och ökad verkningsgrad. SBBA har med stort

intresse följt diskussionerna kring Ekodesign
direktivet under många år i förhoppningen att få till
skarpa krav på en nivå som förbättrar produktutbudet
och når största möjliga miljöeffekt i form av
minskade utsläpp.
I slutfasen av arbetet med dessa nya utsläppskrav
valde kommissionen att gå på en linje som skulle
innebära att i stort sett hela det befintliga produktbeståndet skulle förbjudas. Detta skulle leda till stora
merkostnader för konsumenten, och utgöra en betydande tröskel för de som vill byta ut sin gamla
utrustning till en panna med ny modern teknik.
SBBA och branschorganisationer runt om i Europa har reagerat starkt och samstämmigt mot det
förslag som framfördes vilket ledde till att förslaget återremitterades till kommissionen. Medlemmarna
i SBBA är nöjda med att reglerna inte infördes på den föreslagna nivån, men bekymrade inför
framtiden då det finns en risk att man inte lyckas nå en gemensam europeisk överenskommelse.
Detta belyser hur viktigt samarbetet inom branschorganisationer och mellan branschen och
myndigheter och EU är. Inför det fortsatta arbetet kring denna fråga har SBBA en aktiv och väl inarbetad
kontakt med såväl myndigheter och regeringsrepresentanter i Sverige, samt representanter för EU
kommissionen och branschorganisationer på Europanivå.
På TEBABs hemsida kan du läsa fler berättelser om hur våra branschorganisationer lyckats.
SBBA  Swedish Heating Boilers and Burners Association, är branschorganisationen för tillverkare och
leverantörer av värmepannor, vattenvärmare och brännare samt tillhörande produkter och tjänster.
www.sbba.se

Lastfordonsgruppen på road trip
Under en vecka i september var många av landets
ledande påbyggare på turné med
Lastfordonsgruppens egen mässa "Påbyggnad
2013". Under fem dagar besöktes fem orter i södra
delarna av Sverige (Örebro, Stockholm, Växjö, Malmö
och Göteborg). Med undantag för Växjö ställde
påbyggarna ut på orternas travbanor.
Det var andra gången mässan genomfördes och i år
deltog ett trettiotal medlemsföretag. Mässans slogan
"av proffs för proffs" syftar på att mässan riktar sig till
medlemsföretagens potentiella kunder framför en
bredare publik.
Lastbilstillverkarnas karavaner med påbyggda bilar är ofta ute på turné. Men då är det ofta fokus på nya
bilchassin. Syftet med Påbyggnad är att i stället rikta blickarna mot det som byggs på bilen och som
förvandlar bilen till ett effektivt arbetsredskap.
Läs mer på www.pabyggnad.se
Lastfordonsgruppen (LFG) är branschorganisationen för Sveriges främsta påbyggarföretag.
Föreningen samlar ca 60 medlemmar som finns spridda över hela landet och representerar alla typer
av påbyggnader, från timmersläp, containrar och dumperflak till kranar, snöplogar och tankfordon.
www.lastfordonsgruppen.se

TEBAB MeetApp för bättre möten
Under hösten har TEBAB testat en app för
interaktivt deltagande i möten och workshops.
MeetApp ger deltagarna möjlighet att rösta och
kommentera på olika förslag direkt i
mobilen/läsplattan. Alla svar visas upp i realtid för
alla deltagare och är lätta att sammanställa efter
mötet.
Erfarenheterna från MeetApp har varit positiva och
verktyget kommer därför att implementeras under
2014 som en del av TEBABs erbjudande till
branschorganisationerna.

SWEDTRAIN samlar Järnvägssektorn till skarpa diskussioner
Det skrivs mycket om järnväg nu, med rätta!
Transporter på järnväg, liksom järnvägsteknologi
industrin som sådan, har haft en stor tillväxt de
senaste åren. Potentialen för järnvägens tillväxt
diskuterades den 13 november då den första
Järnvägsdagen genomfördes. Järnvägsdagen blir ett
årligt återkommande evenemang mellan
branschorganisationerna SWEDTRAIN och
Tågoperatörerna.
I överfulla lokaler minglade och lyssnade deltagarna
till bland annat Jürgen Müller på McKinsey som
berättade om var järnvägen har sin tillväxtpotential i
Sverige och Europa. Lars Pettersson på Handelshögskolan i Jönköping berättade om

samhällsekonomiska modeller och SL's VD Anders Lindström, SJ's VD Crister Fritzson och bland
annat Mats Erkén från Scanfibre Logistics debatterade vilka tåg som ska få köra på de redan nu fulla
spåren i framtiden. Mer info om konferensen och presentationerna hittar du på
www.jarnvagsdagen.se.
SWEDTRAIN är branschorganisationen för tågfordonsindustrin i Sverige. Bland medlemsföretagen
finns tillverkande, underhålls, fastighets och konsultföretag över hela landet. Industrin växer, har hög
exportandel och behov av personal inom en rad områden. www.swedtrain.org

Så gör du bättre affärer med offentlig sektor!
Nu arrangerar TEBAB igen de uppskattade LOU
kurserna med upphandlingsjurist Magnus
Josephson.
LOU-Kurser 2014 i Stockholm:
28 januari: Grundkurs
18 mars: Vinnande Anbud
3 juni: Framgångsrik försäljning till offentlig sektor
2 september: Grundkurs
14 oktober: Vinnande Anbud
2 december: Framgångsrik försäljning till offentlig
sektor
Priser:
Grundkurs i LOU - 3 700:Vinnande Anbud  3 950: boken Vinnande anbud ingår.
Framgångsrik försäljning till offentlig sektor  3 950:
Dessa priser är exklusivt för medlemmarna i TEBABs branschorganisationer.
Kurserna riktar sig till personer som jobbar med försäljning, marknadsfrågor eller projekt mot kunder
inom den offentliga sektorn.
Läs mer om kursernas innehåll här.
Anmälan sker via länken nedan och sista anmälningsdag är 10 dagar innan resp. kursstart.
Har ni allmänna eller praktiska frågor kan ni kontakta Kristina Ros på TEBAB, kristina.ros@tebab.com
eller tel. 08782 09 54. Frågor om kursinnehåll ställer ni till Magnus, mj@magnusjosephson.se eller
tel. 0734-35 65 65.

Nya medarbetare på TEBAB 2013
TEBAB växer så det knakar och har under 2013 fått 4 nya glada medarbetare. Länk till alla
medarbetare på TEBAB finns här

Pål Jonson (Kommunikationsdirektör, SOFF)

Lena Norder (Vd, Svensk Elektronik)

Charlotte Teglgaard Pålsson (Projektassistent,
TEBAB)

Jessica Paulin (Projektledare, TEBAB)
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