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nära 30 000 besökare på årets
Trots rådande lågkonjunktur besöktes årets Elfackmässa av nästan lika många som för två år sedan, hela
29 966 besökare var på plats i Göteborg den 4–8 maj.
över 1 420 koppar kaffe gick åt i EIO:s monter och
drygt 500 besökare deltog på EIO:s dagliga seminarium om de nya elinstallationsreglerna SS 436 40 00.
Speciellt för i år var
att mässan fyllde 40 år
samt att veckan var indelad i
temadagar. Först ut var rekryteringsdagen då mässhallen fylldes
med elever från främst landets elprogram. På tisdagens energi- och
miljödag kunde besökarna lyssna
på föredrag om bland annat energieffektiv belysning och kvalitets-

säkra elsystem. På fastighetsdagen höll
EIO ett seminarium om säkra el- och
kommunikationsanläggningar för din
fastighet, ett av onsdagens många
intressanta ämnen. Torsdagens tema
var design och veckan avslutades med
fredagens jubileumsdag.

läs mer om Elfack på
www.elinstallatoren.se

EIO:s branschchef Daniel Ericsson pratar med besökare i EIO-montern.
Det var populärt bland besökarna att stanna till vid
EUU:s monter för att skjuta
på El-ge.

I år fanns
Elinstallatören
på plats på
Elfack i en
egen monter
där nästa
nummer av
tidningen
producerades
direkt på plats.

Elförlagets produkter kunde
inhandlas direkt på mässan.

Fredrik Jonsén, EIO Göteborg, och några intresserade elever under Rekryteringsdagen.

EIO:s vd Jan Siezing var med och delade ut 2008 års KNX Award vid en ceremoni på Elfack. Priset gick till Anders Hägglund, fastighetsansvarig på Bromma flygplats. Sedan 1995 har
flygplatsen använt KNX-lösningar i samband med ombyggnadsprojekt.
På bilden även prisutdelarna Heinz Lux och Rikard Nilsson från KNX Association.

Uppladdning inför World Skills i Canada
Under Elfack arrangerade ECY en träningslandskamp mellan Sverige
och norge, inför World Skills i Canada. Kajsa Eriksson-Rosenqvist
tog hem segern i Elinstallation för Sverige där hon mötte norske
Krister Haugen. Inom grenen Telekommunikation blev det oavgjort
mellan Patrik lindström, Sverige, och Dimitri Hansen, som tävlade
för norge. Pontus Slättman och Joakim Carlsson från EIO, som var
med och dömde inom elinstallation respektiver telekommunikation,
är nöjda och berömmer båda ländernas insatser.
I slutet av veckan tävlade lokala gymnasieskolor i ECY:s monter.
EIO-Aktuellt passade på att fråga några elever, lärare och domare
om framtiden, se Aktuella frågan på sid 6.
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EIO-medlemmen Simon Wannberg
från Olsfors Elektriska (t h) talade
tillsammans med Ulf Olsson på
Hide-a-lite på ett seminarium om
LED som enda ljuskälla vid nyprojektering av bostadshus.

Över 1 420
antal koppar
kaffe serverades från
EIO:s caffeleria.
EIO-AKTUELLT nr 6 • 2009
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Elfack-mässa
Framåtanda på EIO:s årsmöte
I samband med Elfack i Göteborg hölls EIO:s årsmöte 2009.
Ordförande Tomas Carlsson öppnade mötet inför de cirka
80 medlemmarna som fanns på plats. EIO:s vd Jan Siezing
summerade föregående år, trots att han själv bara medverkat en månad under 2008. Jan Siezing valde också att blicka
framåt och fokuserade främst på viktiga framtidsfrågor.
Följande punkter är några av de framtidsfrågor som EIO:s vd Jan
Siezing talade om på årsmötet :
• ID06 – EIO fortsätter branschens gemensamma arbete mot
svartarbete i byggbranschen
• Utveckling av ROT-avdrag – EIO fortsätter sitt arbete med att
påverka till exempel Skatteverket i frågan
• Certifierade fibertekniker – Viktigt att det är certifierade
företag, till exempel EIO-företag, som arbetar med framtidens
infrastruktur
• Moderna och enkla kollektivavtal – Avtalen ska stödja och inte
bromsa
• Utbildning och rekrytering – EIO arbetar för ökad kompetens
och för att visa möjligheter till karriär i branschen
• Elsäkerhet/behörighet – Följa utvecklingen och påverka Elsäkerhetsverkets nya behörighetssystem
• Energieffektivisering – Stor marknad nu och i framtiden för
EIO-företagen

”För en mask i ett äpple är världen
gjord av äpple”, sa trendspanaren
Magnus Lindkvist, inbjuden talare
på årsmötet. Hans poäng var att det
är det är svårt att se de förändringar
som ständigt sker i omvärlden om
man bara fokuserar på sig själv och
det egna företaget. Alla lider dock
av förändringsblindhet, menar han.

EIO:s årsmöte besöktes av ett 80-tal medlemmar, här begrundas valberedningens förslag.
Andréas Eliasson från
medlemsföretaget Elias
i Blekinge AB.

Årsmötet hölls
av Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef
EIO, ordförande Thomas
Carlsson, vd
Elteknik EEA
AB, och Jan
Siezing, vd
EIO.

Jan Florén, ElektroEmmanuel Veddinge
och Johan Johansson,
El-tjänst Falkenberg,
besökte också årsmötet.

EIO:s styrelse 2009
Ledamöter valda 2008
Thomas Carlsson
Per Ove Pettersson
Mikael Vestlund
Peder Johansson

Val av suppleanter 2009
Omval av:
Per-Åke Nilsson
Ingemar Lindberg
nyval av:
Ulf Johnsson

Jeanette Lundgren, sekreterare
EIO Göteborg och EIO
Västra Sverige.

ÅRSREDOVISNING

På årsmötet gick
föregående års
förvaltning igenom. Bland annat fastställdes
resultaträkning
och balansräkning.
2008 årsredovisning hittar
du i sin helhet på
www.eio.se
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Val av ledamöter 2009
Omval av:
Göran Nordin
Bengt Nylén
Staffan Påhlsson
Jörgen Mattsson

Suppleanter valda 2008
Ola Karlsson
Petra Waltersson
Fredrik Hermansson
Christer Antbro
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Ordföranden
Omval av:
Thomas Carlsson
Revisor
Ordinarie:
Stefan Älgne
Suppleant:
Kari Falk

1

Elektriska Installatörsorganisationen EIO – årsredovisning 2008

Simon Fredricksson, Emil
Lundgren AB och Kenneth
Andersson, företagsrådgivare
EIO Skåne besökte årsmötet.
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