Åmåls Industriförening
Verksamhetsberättelse för Åmåls industriförening 2020
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande
Lars Gustavsson, Azelio
Vice ordförande
Daniel Johansson, OSO Manufacturing
Sekreterare
Per Nordin, Primomix
Kassör
Ingen kassör valdes på förra konstituerande 2020-06-23.
Som redovisningskonsult har valts Schullström Ekonomitjänst AB
Ledamöter
Per Nordin, Primomix
Tom Gustavsson, SEM
Daniel Johansson, Oso Manufacturing
Thomas Nilsson, Hexpol TPE
Håkan Thelander, Afry
Johan Nelson, F&N Mekanik
Kjell Fagerström, AH Production
Emma Norén, Spicer Nordiska Kardan
Revisorer
Mikael Möller, SEB
Fredrik Nilsson, Löfbergs
Valberedning
Styrelsen enligt konstituerande möte 2020-06-23.
Föreningen har under verksamhetsåret haft 28 medlemsföretag.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju styrelsemöten.
I samarbete med våra skolor har medlemsföretagen tagit emot studiebesök, berättat
om sina verksamheter, vilka olika yrkesroller som finns och vilken kompetens som
krävs. Coronapandemin har dock tidigt på året satt stopp för det mesta av pågående
samverkan. Visst utbyte har skett via digitala kanaler.

Samarbete har fortsatt med Vuxenutbildningen kring deras planerade utbildningar
efter näringslivets behov.
Vi har närvarat vid 4 näringslivsfrukostar under året för att sprida information om vår
verksamhet. Den sista för året sändes digitalt som ett samtal mellan Kristoffer Ljung
och representanter för de tre näringslivsföreningarna.
2020 ställdes den traditionella näringslivsgalan in pga pandemin.
ÅIF har deltagit i Näringslivsrådet hos kommunen.
ÅIF har medverkat vid träff med representanter från kommunen för att diskutera hur
kommunen och företagen kan samarbeta på bästa sätt.
ÅIF arrangerade i januari 2020 tillsammans med med Kristinebergsskolan &
Karlbergsgymnasiet det gemensamma projektet ”Tjejer hjärta teknik”. Klara Öman
och Elin Lokrantz, som båda tog studenten 2019 i Trollhättan, presenterade sin
”breda bild” av teknik inför tjejer och killar i klass 9 med målsättningen att skapa ökat
intresse för teknik i alla dess former. Samtliga elever genomförde en övning
bestående i att analysera all teknik bakom samt att bygga en modell av ett
Attefallshus och på det viset öka intresset för teknik inför val till gymnasiet. Intresset
för teknik ökade med 57%.
Under dagen genomförde även alla 9:e klassare 2 studiebesök hos ÅIF
medlemsföretag.
Uppföljningen efter insatsen genomfördes med representanter från skolorna och
medlemsföretagen. Målet var en fortsatt och utökad satsning på att öka intresset för
teknik. Pga pandemin avstannade dock arbetet under våren.
Medverkan på programråd på Karlberg samt verksamhetsråd med Vuxenutbildningen
i syfte att fördjupa samarbetet med skolan.
Medverkan på möte kring arbetsmarknadskunskap som drivs av Handelskammaren.
Våra medlemmar har även deltagit på lektioner för att möta elever.
Styrelsen uppmanar sina medlemmar att komma med förslag och idéer så att vi kan
verka på bästa sätt till nytta för våra medlemmar under kommande år.
När vi nu lämnar verksamhetsberättelsen for 2020 vill styrelsen tacka för
verksamhetsåret som varit.
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