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Årsstämma ÖIG
Örnsköldsviks Industrigrupp höll sin årsstämma den 12 maj.
Årets gästtalare var Lars Winter, VD Domsjö Fabriker, som berättade om
bioekonomins möjligheter och om den studie som nu undersöker vilka förutsättningar som krävs för att skapa ett fullskaligt bioraffinaderi. Det var mycket intressant ur såväl ett hållbarhetsperspektiv som ur ett tillväxtperspektiv.
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På stämman beslutades om fokusområden och uppdrag för 2017-2018.
Du hittar den fullständiga versionen på vår uppdaterade hemsida:
www.oviksindustrigrupp.se/fokusomraden
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Styrelsen för Örnsköldsviks Industrigrupp
2017/2018 består nu av:
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Ordförande Håkan Åström, BAE Systems Hägglunds AB

•

Hans Hallin, MOPSsys

•

John Vestberg, Clavister

•

Ulf Forsman, Bosch Rexroth

•

Bo Lindberg, Akzo Nobel Functional Chemicals

•

Jeanette Börjesson, Domsjö Fabriker AB

•

Håkan Eriksén, Metsä Board

•

Michael Hortlund, BAE Systems Hägglunds AB

•

Anette Melbin, MacGregor

•

Marita Sjödin, Nordic Flanges

•

Reinert Svensson, OSTP/ÖMV

•

Anna Edblad, Örnsköldsviks Industrigrupp

Digitala steg för tillväxt
- ansökan beviljad
Som jag tidigare berättat om så har vi tillsammans med
kommunen sökt medel hos Tillväxtverket för att stötta
företag att hitta vägar för att utnyttja digitaliseringens
möjligheter för företag. Vi kan meddela att ansökan beviljats och Örnsköldsviks kommun står som projektägare. Projektet startar den 1 augusti och pågår fram till
den 31 juli 2018.
Projektet kommer att bedrivas av två personer, en projektledare och en ”digilots”.
Rekrytering pågår nu. Vi återkommer till hösten med
inbjudningar till aktiviteter och information om vilken
hjälp och stöd ni kan erbjudas.

Söktrycket till gymnasiet
I år är det 21 sökande till Industriprogrammets 16 platser – vilket är mycket roligt. Vi har under många år haft
en negativ trend men den nya modellen med lärlingslön
har slagit väl ut. Stort tack till de företag som ställer upp
med lön och handledare för dessa elever.
Teknikprogrammets söktryck låg på ungefär samma
nivå som föregående år,
dvs 57 sökande. Det är 627
elever som totalt har sökt
till gymnasiet, vilket - jämfört med tidigare år - är en
förhållandevis liten årskull.

Destination jobb
Destination Jobb utökar och kommer att ha två personer anställda i Örnsköldsvik och två
personer i Sundsvall från och med september. Det innebär att vi kan genomföra lektioner i
hela Västernorrland. Utökningen i Sundsvall sker i samverkan med Handelskammaren.
Destination Jobb har beviljats medel från Världsklass för att hitta rutiner och material att
jobba med Medflyttandeservice. Till hösten kommer vi att starta arbetet ut mot företag och lansera tjänsten. Vid rekrytering av personer som funderar på att flytta hit så är det viktigt att kunna locka hit hela familjen och då är partnerns
arbete en viktig del. Den här tjänsten kan vara ett stöd under rekryteringsarbetet.

Nya medlemmar

Nya medlemmar i Industrigruppen är Edvardssons Trä, Polarbröd och Advice U. Vi hälsar dem välkomna till ÖIG!

Hyr Industrigruppens representationslokal
Ni som medlem har möjlihet att hyra ÖIG lokal till för era möten.
Arken, våning 7, Strandgatan 23.
Kontakta Caroline Franklin tel. 0660-881 87
caroline.franklin@ornskoldsvik.se för bokning och mer information.

Trevlig sommar!

VD Anna Edblad

Tel. 070-509 26 04
anna.edblad@oviksindustrigrupp.se
Örnsköldsviks Industrigrupp
Strandgatan 23 | 891 33 Örnsköldsvik
www.oviksindustrigrupp.se

Akutella datum
Onsdag 18 oktober arrangerar Destination
Jobb Yrkesmässa på Fjällräven Arena.
Torsdag 19 oktober arrangerar vi Företagardagen tillsammans med Företagarna, Handelskammaren och Örnsköldsviks kommun.

