Protokoll
Styrelsemöte Logpoint Business Network
Tid: 18-02-19 kl.13:00
Plats: Tulip (Danish Crown)
Närvarande
Roger Ödebrink Rosenlunds Åkeri, Ordförande
Richard Diber, Danishcrown, vice ordf
Marie-Louise Gotmark, El-Giganten, Ledamot
Per Sahlin, ADITRO, Ledamot
Caisa Björndal, SMUAB, Ledamot
Bengt Karlsson GB Glass, Ledamot
B-O Hulting, Ledamot
Jan Jonsson, Företagshälsan, Revisor
Johan Bernhardsson, Företagshälsan
Patrik Holst, Jönköpings kommun
Lars-Erik Andersson
Ej närvarande
Jan Borgenhede, MOBIS Parts Europé, Ledamot
Jessica Alaniesse-Karlsson, Jönköpings Energi, Ledamot
Richard Thorell IKEA, Ledamot
Magnus Bergqvist, Ledamot
Else-Mari Trum Electrolux Distriparts, Kassör
Mikael Lusth, Post Nord, Ledamot
1. Fastställande av dagordning
ok
2. Val av justerare
Marie-Louise på El-Giganten valdes att justera
3.

Protokoll föregående möte
Godkänt

4. Ekonomi
Bifogar ekonomin
5. Information SMUAB
Caisa informerade att det är två studenter ifrån JTH högskolan – som även var med på
mötet som skall göra en studie över hur de anställda på företag inom området tar sig till sitt
arbete, syfte är att se hur många som åker kollektivt och vilka som skulle vilja åka kollektivt
om det fanns möjlighet till det. Studenterna är i planeringsfasen, då det är svårt att
undersöka alla företag kommer det att göras ett urval. Studenterna skall vara klara med sitt
uppdrag till den 25 maj.

YH Jönköping har två inriktningar som passar logistikföretagen såsom Projektledare inom
lagerlogistik och Värdeskapande logistik.
Möte om möjligheterna med solenergi på El-Giganten 20 st företag var med Jönköpings
län är duktiga och har som mål att till 2040 så skall solenergi stå för 10 %

6. Terminalgruppen
Har haft möte på Aditro och har arbetat med problematiken på ta upp gods via
sticksåpåren samarbete mellan IKEA, El-Giganten och Aditro – för att öka volymerna till
terminalen. Konstruktivt möte där man inventerat volymer för att kunna planera bättre.
Tidsplan för kombiterminal befintlig till 2025 SMUAB arbetar på med utredningar enligt
Caisa för att inte tappa fart.
7. Arbetsledarnätverk
Arbetsförmedlingen behöver göra en omstart då de delvis har nya individer på vissa av sina
poster. De återkommer om detaljerna kring en omstart av nätverket.
8. Logpoint dagen
Det beslutades att lämpligt datum är – 15/9 Caisa sätter ihop en arbetsgrupp och gör ett
utskick
9. Årsmöte datum?
Det beslutades att årsmötet skall vara den 5 april kl 08.00-10.00 plats Anns-Husman
Annes-Husman Patrik skickar ut en inbjudan Roger bokar lokalen.
Tänkbara punkter CSR – Hållbarhet, inspiration och kunskap. Jönköpings Lärlingsakademi
(Ny gymnasieskola ht -18) Framtida kollektiv trafiken - elektriska bussar och något som
lockar såsom idrottsprofiler eller dylikt. Digital föreläsning – Sport Competens 20 min.
Aktuellet på området SMUAB.
Verksamhetsberättelsen för 2017 skall göras digitalt men skall kunna skrivas ut om det
önskas. B-O och Patrik fixar Roger som ordförande skriver en sammanfattning över året.
10. Rapporter
Förarlösa fordon buss Jan Janson ifrån Keolis samt Charles Tholin JLT
berättade om en tänkbar framtid med förarlösa bussar inom området som skall se till att
passagerare kommer till bussnoden på området, dock ligger det långt fram i tiden cirka 3-7
år se länk för test projekt som rullar just nu. Industriområdet borde vara ett intressant test
område för att en pilot studie på.
http://www.keolis.se/kontakt-/press/nyheter/nyhetsarkiv/2016-09-20-sjalvkorandebussar--testas-i-lyon.html
Bussarna tar 15 passagerare och är fyra meter långa. De är helt eldrivna och batteriet håller
i upp till ett dygn. Bussarna styrs med ett avancerat sensor- och GPS-system. De har en
maxhastighet på 45 kilometer i timmen, men kör under testet bara i 20 km/h.

11. Övriga frågor
Nej
12. Kommande möten
20 mars styrelsemöte plats Rosenlundsåkeri
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