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Referat fra opstartsmøde i Sverige: 2011-03-01 

Møde data 
Dato:  01-03-2011 

Kl.:  16:00 – 18:30 

Sted:  ÅF Industry AB, Hallenborgs gata 1 A, 201 25 Malmö, Sverige 

Deltagere & interesserede 
Navn Firma Mail 

Rune Person  
(Deltager i stedet for Ulf Hagberg) 

ABB A/S rune.l.persson@se.abb.com  
( ulf.hagberg@se.abb.com ) 

Lennart Mårtensson ÅF Industry AB lennart.martensson@afconsult.com  

Ingvar Hedberg FPA Konsult AB ingvar.hedberg@fpa.se  

Fredrik Paulsson ICA Sverige AB fredrik.paulsson@ica.se  

Jarl Gunnarsson Invensys Operations 
Management 

jarl.Gunnarsson@invensys.com  

Charlotta Johansson Lunds Universitet charlotta.johnsson@control.lth.se  

Søren -Kr. Kirkegaard NNE Pharmaplan skk@nnepharmaplan.com  

Leif Bergtsson 
(Deltager i steder for Rolf Permhill) 

Rockwell Automation AB lbengtsson@ra.rockwell.com  
( rpermhill@ra.rockwell.com ) 

Carsten Nøkleby SESAM World can@sesam-world.dk 

Næste møder 
Dato:  04-04-2011 

Kl.:  16:00 – 18:30 (evt. senere) 

Sted:  ICA  Sverige AB, Långebergavägen 100, Helsingborg, Sverige 

Kontaktperson:   Fredrik Paulsson 

 

Dagsorden 2. arbejdsgruppemøde 
1. Syfte 

2. Ekonomi 

3. Medlemmer 

4. Hvordan får vi dem? 

5. Brainstorming – tema for kommende møder 

6. Utse styrelse 

7. Kalender 
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Beslutninger  
1. Namn 

2. Mål 

3. Vem kab bli medlem? 

4. Ekonomi 

5. Styrelse 

6. Årsmöte 

7. Upphürande 

Ad 1. Namn: SESAM Syd Sverige 

Ad2: Mål (Tag udgangspunkt i de danske vedtægter) 

 Geografisk område för aktiviteter 

 Skåne + Blekinge + Halland + Söndre Småland 

 Radie 20 mil fra Malmö 

 Alla Medlemmar välkomna 

 Sáte i Malmö / Lund – region 

 Integration av produtkions-systemer 

 Konskapscenter,,erfanetværk, sammenkobling  

 Gemesamt arbete 

 Séka og belyse trends och oroblemstilningar innem automation 

 Tifla på tekniker som används 

 Branch-oberoende 

 Primärt industriell automation 

 Målen oppnås genom: 

o Medlemsmöter 

o Svensk websita sesam.se 

o Seminarier 

o Internationellt arbete (link til SESAM.dk) 

 

Ad. 3: Medlemmer 

 Se DK tekst, §4 

Ad. 4: Ekonomi 

 Se DK-text.  

 Var är föreningen hemhörende (registrerad) 

Ad. 5: Styrelse 

 7 medlemmer 

 2 suppleanter 
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 Blandad fördelning V/E/I/I 

Ad. 6 Årsmöte afholdes 1 ggr/år. 

Ad. 7 Upphörande – se DK text.  

 

Carsten og Charlotta kommer med et oplæg til sufte, der skal godkendes på det kommende 

styregruppemøde.  

Temaer 
 Lean / automation 

 Nya maskinsäkerhets direktiv 

 MES 

 Nyckeltal 

o Perf. Criteria 

o ISO 22 400 

o Verifering av utforad perf. Criteria.  

 Operatörsrummet 

o HMI 

o Interaktion operator-maskin 

o Vilken info behörs 

 Cloud Computing 

 

 

Danske vedtægter 
Vedtægter for 

 SESAM 

SEkretariatet for SAMmenkobling af produktionsudstyr 
   
§1 Navn og hjemsted 

Foreningens navn er SESAM, som står for Sekretariatet for sammenkobling af produktionsudstyr. 

Foreningens hjemsted er Silkeborg. 

  

§2 Formål og arbejdsområde 

Det er SESAM's mål at fungerer som det danske videncenter, hvor information, erfaring og praktiske resultater vedrørende 

sammenkobling af produktionsudstyr udveksles og formidles til danske virksomheder i såvel national som international 

sammenhæng. 

SESAM skal bidrage med viden information om rationalisering, automatisering og integrering af produktionsudstyr i danske 

virksomheder, for derved at sikre og øge virksomhedernes indtjening. 

Dette opnås ved: 
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 At fremme relevant udvikling og anvendelse af sammenkobling af produktionsudstyr.  

 At arbejde for at placere sammenkoblingen af produktionsudstyr fornuftigt i offentlighedens bevidsthed. 

 At afholde medlemsmøder. 

 At udsende medlemsbladet SESAM-Nyt. 

 At give information om kurser og seminarer. 

 At samle information fra tidsskrifter o.lign.  

 At informere om internationalt arbejde (EU projekter, ISO, IEC, m.fl.) med relation til system integration. 

  

§3 Etablering af specielle erfa-grupper 

Det er muligt, at starte specialiserede erfa-grupper, f.eks. god automationspraksis i fødevareindustrien eller netværksarkitektur i 

energisektoren.  

Erfa-grupperne skal have en styregruppe med repræsentation fra SESAMs bestyrelse. 

Alle medlemmer af SESAM kan deltage i erfa-grupperne. 

Erfa-grupperne kan vedtage deres egne vedtægter for at præcisere erfa-gruppens rolle og berettigelse. Vedtægterne skal dog 

indeholde følgende elementer: 

- Erfa-gruppen tilhøre SESAM, og SESAMs generalforsamling er den øverste myndighed. 

- SESAM sekretariatet benyttes til koordinerende aktiviteter. 

- Ved etablering af styregruppe skal der være repræsentation fra SESAMs bestyrelse. 

- Der betales et selvstændigt kontingent for SESAM sekretariatets rolle. 

- Der er pligt til at orientere alle medlemmer af SESAM om aktiviteter i erfa-gruppen. 

- Der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab der fremlægges på SESAMs generalforsamling under dagsordenspunkt 3.2. 
Omkostninger der deles mellem SESAM og SESAM-FOOD fordeles efter en fordelingsnøgle fastsat af bestyrelsen 

Erfa-gruppen skal navngives, således at gruppen altid starter med ”SESAM-”, og det efterfølgende ord skal repræsentere erfa-

gruppen. F.eks. SESAM-FOOD. Logoet skal indeholde navnet på gruppen i den prikkede form, som fremgår af SESAMs logo. 

Erfa-gruppens økonomi baseres på  

-  

- Et specificeret kontingent til bestride af almindelige opgaver i forbindelse med SESAM sekretariatets rolle. 

- Offentlige eller private støtte ordninger. 
- Sponsorer. 

 

§4 Hvem kan blive medlem? 

Alle med interesse i system integration og sammenkobling af produktionsudstyr, dækkende området fra sensorer til komplette 

styresystemer. 

Typiske medlemsprofiler: brugere, leverandører, rådgivere, konsulenter, brancheforeninger, institutioner og læreanstalter. 

  

 §5 SESAM's Økonomi baseres på: 

1. Medlemskontingentet samt kontingent i forbindelse med medlemsmøder og temadage til bestridelse af almindelige 

opgaver i forbindelse med driften af SESAM, herunder udsendelse af bladet SESAM-Nyt, afholdelse af 

medlemsmøder, formidling af relevante nyhedsinformation og i det hele taget sørge for kommunikation medlemmerne 

imellem. 

2. Frivillige bidrag til løsning af særlige opgaver samt annonceindtægt. 

3. Udmeldelse skal ske skriftlig, 3 måneder før periodens udløb. 

Foreningens regnskabsår løber fra 1. september til 31. august følgende år. 

  

§6 Bestyrelse: 

Foreningen SESAM ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Derudover vælger 

generalforsamlingen 2 eller flere suppleanter, som ikke har stemmeret. Disse 7 medlemmer vælges for et tidsrum af 2 år ad gangen 

og afgår med skiftevis 2 eller 3 hvert år, første gang ved lodtrækning imellem to, 2 år efter stiftelsen. Genvalg kan finde sted. Den 
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generalforsamlingsvalgte bestyrelse kan supplere sig med flere personer, bl.a. for at knytte forbindelse til universiteter og højere 

læreanstalter, samt relevante organisationer. Disse supplerende personer har ikke stemmeret ved afstemninger i bestyrelsen. 

Bestyrelsen kan ved enkelte medlemmers forfald supplere sig indtil næste ordinære generalforsamling. 

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan ansætte en sekretær samt eventuelle andre 

funktionærer til varetagelse af det daglige arbejde og kan bevillige midler hertil. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme 

udslagsgivende. 

Foreningen tegnes af formanden. 

 

§7 Generalforsamling: 

Generalforsamlingen er SESAM's højeste myndighed. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med et ordinært 

medlemsmøde efter regnskabsårets udløb. Indkaldelse sker skriftligt til hvert medlem med mindst 14 dages varsel incl. regnskab. 

Dagsorden skal indeholde følgende: 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning om SESAM's virksomhed i det forløbne år 

1. Beretning om Erfa-gruppers virke. 

3. Kasserer fremlægger det af bestyrelsen foreslåede regnskab, som skal være revideret af de to revisorer, til 

generalforsamlingens godkendelse 

1. Erfa-gruppernes regnskaber 

2. SESAMs regnskab 

4. Formanden foreligger budget for det kommende år, herunder også forslag til kontingentets størrelse, til vedtagelse på 

generalforsamlingen 

1. SESAM 

2. Erfa-grupperne 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

6. Valg af 2 suppleanter 

7. Eventuelt 

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne optages på dagsordenen og gøres til genstand for afstemning med bindende virkning, 

indsendes til bestyrelsen og være denne i hænde senest 7 dage før den pågældende generalforsamling. 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst tre medlemmer af denne finder det nødvendigt, eller når 

det skriftligt kræves, at mindst en femtedel af foreningens stemmeberettiget medlemmer. En ekstraordinær generalforsamling skal 

indkaldes med mindst otte dages varsel, senest én måned efter, at kravet om dens afholdelse er rejst for bestyrelsen. Indvarslingen 

skal indeholde dagsordenen, og kun de på den anførte forslag kan gøres til genstand for afstemning med bindende virkning. 

Vedtægtsændringer kræves vedtaget med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Bestyrelsen kan kræve vedtægtsændringer 

udsendt til urafstemning. Afstemninger på generalforsamlingen i øvrigt afgøres ved simpelt stemmeflertal. Med hensyn til 

afstemning om foreningens opløsning se §8. 

Ved såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling kan tilstedeværende medlemmer repræsentere fraværende medlemmer, når 

en skriftlig fuldmagt herom medbringes. 

  

§8 Foreningens opløsning: 

Foreningen opløses, hvis mindst tre fjerdedele af foreningens stemmer afgives herfor på en lovligt indvarslet generalforsamling. 

Møder et utilstrækkeligt antal medlemmer op på den med foreningens opløsning for øje indkaldte generalforsamling, kan der med 

sædvanligt varsel indkaldes til ny generalforsamling, hvor spørgsmålet kan afgøres ved almindelig flertalsafstemning, uanset antallet 

af fremmødte medlemmer. Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.  

I det tilfælde at SESAM opløses, kan de enkelte erfa-grupper forsætte deres arbejde i eget regi. 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 14. maj 2009. 

    

Carsten Nøkleby 

Formand 
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Notater fra mødet 

Det blev fastlagt at referatet hovedsagelig bliver billeder af notaterne fra tavlen.
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