
SESAM-SydSverige är en bransch-oberoende
förening med fokus på industriell automation.
Medlemskapet är riktat till företag som har
intresse i industriell automation. SESAM-
SydSverige primära verksamhet består i att
ordna regelbundna seminarier i södra Sverige
där trender, aktuella problemställningar och
relevant teknik belyses. SESAM-SydSverige vill
därigenom skapa ett nätverk för medlems-
företagens anställda kring industriell automation.
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Mer information på www.sesamsydsverige.se

PICLU har intensiva forskningsprojekt till-
sammans med sju olika företag.

SESAM-SydSverige planerar för ett årsmöte
och två seminariedagar under våren och
hösten 2011.

Onsdagen 31 maj 2011
Årsmöte med fokus på val av styrelse
Plats:

Torsdagen 22 september 2011
Tema: IT-säkerhet
Plats:

Torsdagen 17 november 2011
Tema: MES
Plats:

Program för seminariedagarna kommer att
annonseras på SESAM-SydSveriges hemsida.
Anmälan kommer att ske via hemsidan.

Södra Sveriges nätverk för industriell automation

Historik Kalendarium

I februari 2011 ordnades en träff för att diskutera
intresset av att starta upp en bransch-oberoende
förening med fokus på industriell automation i södra
Sverige, Träffen hölls vid LTH, Lunds universitet
onsdagen den 2 februari. Intresset av en förening
var stort och man beslutade att tillsätta en
arbetsgrupp för att jobba fram namn, kalendarium
och styrelse samt att undersöka hur man bäst kan
samarbeta med den danska föreningen SESAM.
Arbetsgruppen har under våren 2011 träffats tre
gånger.

Medlemskap

Mer information om SESAM-SydSverige hittar 
du på hemsidan www.sesamsydsverige.se

Kontaktpersoner:

Carsten Nockleby, SESAM-Danmark, 
email: carsten.nockleby@sesam-world.dk

Charlotta Johnsson, Lunds universitet, 
email: charlotta.johnsson@control.lth.se
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Alla företag med intresse i industriell automation är
välkomna att bli medlemmar i SESAM-SydSverige.
Medlemskap för företag berättigar till att skicka
anställda på seminariumen till en låg kostand.
Medlemskap för företag kostar 7000
SEK/kalenderår. Seminarium för anställd hos
medlems-företag kostar 1500 SEK. Seminarium för
anställd hos icke-medlemsföretag kostar 4100 SEK.

Styrelse

SESAM-SydSveriges styrelse skall bestå av 5
ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen skall tillsättas
vid årsmötet och sitta under ett (1) år. Styrelsens
främsta uppgift är att hjälpa till med teman, plats och
talare för seminariumen samt besluta om stadgar
och ekonomi. Förslag på medlemmar till styrelsen
emottages gärna.


