Protokoll
Styrelsemöte Logpoint Business Network
Tid: 18-08-22 kl.8:00
Plats: El-Giganten
Närvarande
Roger Ödebrink Rosenlunds Åkeri, Ordförande
Richard Diber, Tulip, vice ordf
Marie-Louise Gotmark, El-Giganten, Ledamot
B-O Hulting, Ledamot
Jan Jonsson, Företagshälsan, Revisor
Johan Bernhardsson, Företagshälsan
Patrik Holst, Jönköpings kommun
Magnus Bergqvist, Ledamot
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1. Fastställande av dagordning
ok
2. Val av justerare
B-O Hulting
3.

Protokoll föregående möte
Ej tillgängligt kollas upp till nästa möte

4. Ekonomi
Medlemsavgift för 2018 totalt ca 40000kr har faktureras ut precis nyss och 6 medelmar har
betalt redan.
5. Information SMUAB
Resvaneundersökningen – ej fått tag i rapporten ännu som studenterna gjort.
Föreningen måste få till en träffa med Länstrafiken igen, vore kanske en smart idé att göra
en gemensam ansats med andra industriområden som har liknade problem.

Ett hållbart LogPoint
SMUAB planerar för en workshop där de önskar diskutera vad vi kan göra tillsammans för
att ”rädda världen” ur ett hållbarhetsperspektiv. Olika mål är satta på olika nivåer från
globalt till lokalt. Vad kan vi göra? De företag som var med på styrelsemötet efterslyste lite
med tydlighet i frågan då hållbarhet spänner över allt men utrycket att det finns intresse för
frågan.
Utvecklingsprojekt på gång
Fossilfria transporter – nytt regionalt projekt i ansökningsstadie, start jan 2019
DenCity – via Closer. fokus på stad och logistik, ”fas 3” och SMUAB planerar att delta
Självkörande bussar – projektidé formulerad
6. Terminalgruppen
Nästa möte är den 12 sept. vi inväntar rapport ifrån det mötet till nästa styrelsemöte i LBN,
Men vi vet att gruppen jobbar på ett konstruktivt sätt.
7. Arbetsledarnätverk
Inget att rapportera då arbetsförmedlingen inte kunde vara med på mötet därför flyttas den
punkt till nästa styrelsemöte.
8. Logpoint dagen
Caisa skickade ut tre olika datum förslag då de skulle kunna vara lämpligt att genomföra
LogPoint dagen på. Beslut på att den 11 maj är det bästa datumet. Styrelsen ber därför
Caisa att kalla till nytt möte i arbetsgruppen för LogPoint dagen
9. Rapporter
Inte några nya
10. Rutin för nya medlemmar
Föreningen behöver ha en rutin för att nå ut till nya företag som redan har etablerat sig på
LogPoint South Sweden. Patrik tillammans med B-O tittar på en lösning de bjuder även in
Caisa ifall hon kan. Även företag som inte är medlemmar idag som finns sedan länge på
området är intressanta.
11. Arbetsgrupp som tittar på ”attraktiva jobb”
Marie-Louise på El-Giganten tar en kontakt med Jeanette Hagberg på IKEA för att
diskutera denna fråga Patrik tipsade om att de kan ta kontakt med Marie Solberg på hans
avdelning hon arbetar med kompetensfrågor och kan säkert vara till nytta för en sådan
tänkbar arbetsgrupp.
Inlägg ifrån protokollet ifrån styrelsemötet i maj
Personalbristen är märkbar inom områdets företag. Främst fordonsförare och truckförare. Vid anställning
av nyanlända är språket det stora problemet. En relevant språkutbildning anpassad och baserad på
företagens kompetensbehov efterlyses. Varför inte ett eget ”LogPoint Academy”?
Roger informerade om stor brist på yrkesförare och om arbetet inom TYA, Utbildning i arbetsmiljö för
yrkesförare. Den som utför en gods- eller persontransport har ett stort ansvar. För att kunna ta det
ansvaret krävs goda kunskaper och yrkesskicklighet. Lagen bygger på ett EU-direktiv och innebär krav
på en grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis gällande 5 år. Även för
truck krävs ett utbildningsbevis.

12. Bussprojekt se punkt 5
13. Övriga frågor
Nätverksmöten som både Hedenstorp och Bankeryd kör sina föreningar med framgång.
Patrik plockar fram lämpliga datum och förslag på företag till detta under hösten och
återkommer till nästa styrelsemöte kring detta.
B-O tog uppfrågan om en kommunikations grupp för LBN, som fanns tidigare.
14. Kommande möten
Nästa möte 2018-09-27 kl 12.00 lunchmöte på Annes husman
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