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Robert Limmergård ny generalsekreterare för Säkerhets och
försvarsföretagen (SOFF)
Robert Limmergård har utsetts till Generalsekreterare på
Säkerhets och försvarsföretagen (SOFF).
Robert har en bred bakgrund inom säkerhet och försvar.
Närmast kommer han från tjänsten som Director for Public
Affairs på GKN.
"Det känns hedrande att få representera säkerhets och
försvarsindustrin som SOFF:s nya generalsekreterare. Jag
hoppas att min bakgrund inom industri, myndigheter,
branschföreningar och regeringskansliet har förberett mig väl
för detta ansvarsfyllda uppdrag. Mitt mål är att, tillsammans med medlemsföretagen och vårt
kompetenta kansli, ytterligare vidareutveckla SOFF till en effektiv och modern branschförening"
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.
Läs mer på www.soff.se

Strategi för svensk standardisering lanserat
Sveriges Standardiseringsförbund har tagit initiativ till att
utveckla en strategi för svensk standardisering. Den 19 maj
2014 överlämnades denna strategi till handelsminister Ewa
Björling. Ministern tackade för det genomförda arbetet och
underströk betydelsen av en svensk strategi för standardisering.
Hon betonade också värdet av att det är en väl förankrad strategi
kring vilken svensk standardisering och svenska intressen nu
kan kraftsamla.
Arbetet har genomförts i tre steg. En bred intervjuundersökning och omvärldsbevakning har följts av en
workshop och slutligen en omfattande remissrunda. De som deltagit i de olika remisstegen
representerar en stor bredd av organisationer i Sverige: myndigheter, intresseorganisationer,
standardiseringsorganisationer, stora, medelstora och små företag, m fl. Sammantaget har över 70
olika intressenter varit involverade i arbetet.
Strategin vänder sig dels till de som idag är aktiva i standardiseringsarbete och som kanske deltagit i
arbetet med strategin, men även till de aktörer som idag inte är aktiva, men som har en betydande roll
för strategins förverkligande. Förbundets förhoppning är att denna strategi ska inspirera till
handlingsplaner för standardisering inom företag, myndigheter, standardiseringsorganisationer,
universitet och högskolor och många andra organisationer. Målsättningen är att svensk
standardisering i världsklass ska skapa framgång för svenska intressen och på bred front bidra till
samhällsnytta.
Ladda ner strategin här

Sveriges Standardiseringsförbund är en samverkansorganisation för de tre svenska
standardiseringsorganisationerna:
- ITS Informations Tekniska Standardiseringen
- SEK Svensk Elstandard
- SIS Swedish Standards Institute
Läs mer på www.standardiseringsforbundet.se

Regeringen satsar på smarta elektroniksystem
VINNOVA, Energimyndigheten och Formas beslutade den 19
maj, att ”IKT elektroniska komponenter och system” blir ett nytt
strategiskt innovationsområde för Sverige.

I korthet innebär det att branschen får en riktad FoI
finansiering med upp till 150 miljoner kronor under tre år.
SIO:n omfattar teknikområden som mikro/nanoelektronik,
fotonik, mikromekanik, kraftelektronik och inbyggda system
och har tagits fram i samverkan mellan Acreo Swedish ICT,
Branschorganisationen Svensk Elektronik, Chalmers, KTH,
LTU, PhotonicSweden och Swerea IVF.
– ”Projektpengarna kommer att stärka arbetet med
kompetensförsörjning, kunskapsöverföring och interaktion i
värdekedjorna och vässa utpekade tekniska spjutspetsområden. Målet är ökad innovations och
konkurrenskraft för både branschen och stora delar av övrig svensk industri”, säger Maria Månsson
(Prevas), ordförande i Branschorganisationen Svensk Elektronik.
Strategiska innovationsområden (SIO) är en del i regeringens forsknings och innovationspolitik. Det
handlar om en kraftsamling där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar för att
stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Nu
finns det 11 SIOs i Sverige. Ansvariga myndigheter är VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.
Läs VINNOVAS pressmeddelande här

SWERIG på väg till TEBAB
SWERIG (Swedish Rail Industry Group) är en organisation för
att stödja export av svensk järnvägsteknologi och
järnvägskompetens.
Organisationen initierar, samordnar och administrerar
gemensamma marknadsföringsaktiviteter för gruppen på
utvalda exportmarknader.
SWERIGs medlemsföretag har en sammanlagd årlig
exportsiffra på cirka 10 miljarder kronor.
SWERIG tog ett första steg till att bli en branschorganisation hos TEBAB genom att på vårens
föreningsmöte ta ett första beslut att flytta verksamheten till TEBAB. Ett slutgiltigt beslut kommer att tas
senare i höst. Vi på TEBAB välkomnar SWERIG som en branschorganisation hos TEBAB.
Läs mer om organisationen på www.swerig.se

Robert Kingfors får Föreningen Vattens Miljöpris
Föreningen Vatten delar årligen ut fyra miljöpriser och ett av
priserna har tilldelats VARIMs generalsekreterare Robert
Kingfors.
Priskommitténs motivering lyder: Robert Kingfors har sedan
2004 varit Generalsekreterare för Varim,
Vattenreningsindustrins mötesplats i Sverige. Varim är en
branschorganisation, där företag som levererar
vattenrelaterade produkter och tjänster till kommun och
industri är anslutna.
Som frontfigur för Varim, har Robert genom sitt sätt att leda organisationen, lyft Varim, från en tämligen
okänd organisation, till en ledande och respekterad aktör inom VAbranschen. Vart är VAbranschen på
väg och hur ser framtiden ut, är frågor som intresserat Robert Kingfors och som skapat stort
engagemang, inte bara bland medlemsföretagen, utan också långt utanför Varim. Robert är i sitt
arbete, liksom på sin fritid, orädd för att dyka djupt i såväl grumliga som klara vatten.
"Jag är självklart jätteglad över att blivit tilldelat detta pris, det är ett kvitto på att vi i VARIM jobbar i rätt
riktning. Samtidigt är vårt huvudfokus fortsatt att öka kunskapen om och stärka förutsättningarna för
rent och säkert vatten".
Läs mer på www.varim.se och www.foreningenvatten.se

Ny sektion inom SWETIC
I maj i år gick Sveriges fordonsbesiktningsföretag ihop och
bildade branschorganisationen, SWETIC Sektion
Fordonsbesiktning, SSF. Branschorganisationen är, som
namnet beskriver, en sektion till SWETIC,
branschorganisationen för företag som arbetar med provning,
besiktning, kontroll och certifiering.
SSFs medlemsföretag är alla ackrediterade i Sverige för att
bedriva fordonsbesiktningsverksamhet.
Branschorganisationen har som mål att verka för ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan, agera
för oberoende och opartiskhet samt harmonisera bedömningsstandarder för likformiga besiktningar.
Branschansvarig är Jessica Paulin.
Läs mer på SWETICs hemsida www.swetic.org

Nya medarbetare på TEBAB 2014
TEBAB fortsätter att växa och har under 2014 fått fyra nya medarbetare. Länk till alla medarbetare
på TEBAB finns här

Therese Premler-Andersson
Branschansvarig TEBAB

My Eklundh
Projektassistent TEBAB

Robert Limmergård
Generalsekreterare SOFF

Linnéa Ahlén
Projektledare TEBAB
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