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Årsstämma 15 maj
Den 15 maj hölls årsstämman i ÖIGs lokaler
samt via Teams.
Till ordförande under det kommande året valdes Håkan Åström och till ledamöter omvaldes
Anette Melbin MacGregor, John Vestberg Clavister, Michael Hortlund BAE, Hans Hallin MOPSsys, Jeanette Börjesson Domsjö Fabriker, Robert
Byhlin Eurocon, Kristina Säfsten Övik Energi
samt Reinert Svensson OSTP/ÖMV. Som nya ledamöter i styrelsen valdes Malin Nygren Metsä
Board och Tony Andersson från Bosch Rexroth.
Vi hoppas att kunna ses igen till hösten för en
genomgång av ÖIGs aktiviteter och prioriteringar för det kommande året.
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IUC utredning

IUC – Industriella Utvecklings Centra – är en
rikstäckande organisation med regionala bolag
som tillsammans bygger kunskap om industriföretagens behov och riktar åtgärder mot tillverkande företag med färre än 250 anställda.
Inom IUC finns det möjligheter att delta i Produktionslyftet, Robotlyftet, genomföra Teknikworkshops samt olika typer av analysstöd inför
utvecklingsinsatser samt söka projektmedel.
I februari genomfördes ett Automationsexpo
med demonstration av robotar samt föreläsningar inom ramen för IUC till exempel. Jonas
Carlsson genomför nu en förstudie på uppdrag
av Region Västernorrland för att utvärdera behovet av en uppstart av ett IUC i Västernorrland.
Jonas kommer att vara klar med förstudien den
31 augusti.
Från ÖIGs sida tror vi att det skulle vara mycket
värdefullt att kunna erbjuda insatser som förbättrar konkurrenskraften för våra tillverkande
företag.
Du kan läsa mer om IUC här

Jobba&Lev
Arbetsgivare i Örnsköldsvik har tillsammans
med Världsklass byggt en kommunikationsplattform för en övergripande beskrivning av
Örnsköldsvik som arbetsmarknad. Plattformen
kan användas för att beskriva kompetensbehov
och att för att presentera medverkande arbetsgivare.
Tanken är att väcka nyfikenhet och intresse
samt genomföra gemensamma rekryteringsaktiviteter. Initiativet är riktat till alla branscher
och företag som önskar vara med. Är ditt företag intresserat av att medverka så kontakta mig
så berättar jag mer.
Plattformen kommer att utvecklas efterhand
som fler deltar och startskottet gick den 8 juni.
Du kan läsa mer om Jobba&Lev här

Corona information
Det har funnits hjälp att få på många olika sätt för företag med anledning av Corona. Lokalt här i Örnsköldsvik finns det en Företagsakut, läs mer här >>>
Region Västernorrland har också tagit fram olika alternativ för företagsomställning och utbildning för
anställda, bland annat företagsstöd samt möjlighet att nyttja distansutbildning. Läs mer här>>>

Flyget
Som ni känner till så går det f.n. inget reguljärt flyg från flygplatsen.
Vi följer utvecklingen nära via Flygrådet och bevakar utvecklingen
för att möjliggöra uppstart till hösten.

Trevlig sommar
önskar
Håkan och Anna

Det här händer
till hösten
• Workshop på temat ”Kollaborativa Robotar” den 15 september.
• Företagardagens preliminära
datum är 26 november
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