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GJUTERIDAGARNA

NextGeneration - ett naturligt karriärval
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GJUTERIDAGARNA
VÄLKOMMEN TILL GJUTERIDAGARNA
Välkommen till Gjuteridagarna och Jönköping den 25-26 mars 2020 på Elmia Kongress- & Konserthuset. Konferensen bjuder på intressanta föredrag, trevliga möten
och lansering av vår nya leverantörsmässa GjuteriExpo. Mässan ger våra deltagare
möjlighet att skapa nya kontakter och träffa bekanta hos några av gjuteribranschens
leverantörsföretag.
En av de stora framtida utmaningarna branschen har är att hitta, behålla och
utveckla kompetenta medarbetare. Med temat NextGeneration belyser vi några av
de faktorer som är viktiga för en attraktiv bransch och för att bli ett naturligt karriärval. Vi är stolta att kunna presentera föredrag om attraktivitet, social och ekologisk hållbarhet samt livslångt lärande. Bland andra kommer rymddesignern Cecilia
Hertz och varumärkesprofessorn Eva Ossiansson att inspirera oss. Södra Skogsägarnas HR-chef Christer Thörn berättar om hur de gick från 48e till första plats på
Randstads lista över Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Dessutom får deltagarna
en fortsättning på förra årets uppskattade föredrag om Volvos mångfaldsarbete.
Under förmiddagen den 26 mars är temat Avancerade produkter. Bland annat
kommer vi beröra ämnen som multimaterial, framtida legeringar, trender, nya
spännande processer och smarta gjutna komponenter.
Svenska Gjuteriföreningen håller sin ordinarie stämma den 26 mars. Kallelse samt
handlingar kommer skickas till medlemmar längre fram. Gjuteridagarna avslutas
med ett studiebesök på Husqvarna. Antalet platser till studiebesöket är begränsat.
Vi erbjuder platserna i den ordning anmälningarna kommer in.
Välkommen med din anmälan senast den 31 januari. Länk till anmälan finns
på Svenska Gjuteriföreningens och Sveriges Gjuteritekniska Förenings (SGF)
respektive hemsidor.

Datum: 25-26 mars 2020
Plats: Elmia Kongress- och Konserthus, Jönköping
Sista anmälningsdag: 31 januari
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PRELIMINÄRT PROGRAM
ONSDAGEN 25 MARS

TORSDAGEN 26 MARS

09.00 – 09.45
Inledning och presentation
		av GjuteriExpo
09.45 – 10.10
Attraktivitet och kompetens		försörjning, Li Ljungberg, 		
		Teknikföretagen
10.10 – 10.55
Fika och GjuteriExpo
10.55 – 11.20
Livslångt lärande - validering i
		
praktiken, Lars Alfredsson, 		
		Bruzaholms Bruk
11:20 – 12.30
Innovation med rymden som
		
inspiration, Cecilia Hertz
12.30 – 13.30
Lunch
13.30 – 14.15
Unlike an engineer,
		Eva Ossiansson,
		Göteborgs Universitet
14.15 – 14.20
Nytt från JU, Peter Leisner
14.20 – 14.50
Södra visar vägen,
		
Christer Thörn, Södra Skogsägarna
14.50 – 15.30
Fika och GjuteriExpo
15.30 – 16.00
Mångfald och inkludering i 		
		
praktiken, Tomas Medin,
		
Volvo GTO Powertrain
16.00 – 16.05
Nytt från RISE, Anders Gotte
16.05 – 16.30
Gjutgods i framtidens bilar, 		
		Peter Bryntesson, FKG
16.35 – 17.10
Hållbarhet och goda exempel,
		Peter Nayström, Gjuteriföreningen,
		
och representanter från 		
		gjuteriindustrin
17.10 – 18.30
Incheckning på Scandic Hotell
		
Elmia
18.30 – 		
Fördrink och middag

Permanenta formar avancerade produkter

Studiebesök på Husqvarna
26 mars kl 13.00 – 16.00
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08.00 – 09.00
Svenska Gjuteriföreningens
		
stämma - för medlemmar
09.00 – 09.35
Processäkring, metall		
kvalité och smält aluminium,
		Daniel Larsson, Unnaryd 		
		Modell
09.35 – 10.10
Lost Cores for High Pressure
		
Diecasting, Dr. Sebastian
		
Kohlstaedt, VW Kassel
10.10 – 10.35
Fika
10.35 – 11.10
Möjligheter med framtidens
		
återvunna aluminiumlegeringar,
		Tomas Liljenfors, Bryne
11.10 – 11.45
Trendspaning i branschen – 		
		
material och processer,
		Marie Fredriksson och
		
Conny Gustavsson, RISE
12.00 – 13.00
Lunch

Järn och Stålgjutning Avancerade produkter

08.00 – 09.00
Svenska Gjuteriföreningens
		
stämma - för medlemmar
09.00 – 09.35
Volvo Foundry Flow, en
		
flexibel tillverkning i en 		
		
attraktiv och stimulerande 		
		
arbetsmiljö, Gustav Hagman
		
och Andreas Källgren,
		
Volvo GTO Powertrain
09.35 – 10.10
Möjligheter och utmaningar
		
med Smarta Lagerhus,
		
Björn Israelsson, SKF Mekan
10.10 – 10.35
Fika
10.35 – 11.10
Multimaterial, Mats Söder 		
		Åkers Sweden
11.10 – 11.45
Konstruktion av optimalt
		gjutgods, Mikael Thellner, 		
		
Scania CV AB
12.00 – 13.00
Lunch

Med reservation för ändringar.
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KONFERENSINFORMATION
Lokal
Konferensens samtliga aktiviteter äger rum på
Elmia Kongress- och konserthus i Jönköping.
Boende
Deltagarna bokas på Scandic Elmia. Boende
ordnas endast för de deltagare som väljer att gå
på hela konferensen. De som deltar en dag och
önskar boende måste ordna det själva. Kontakta
Scandic Elmia på 036-585 46 00.
Konferensavgift
Deltagaravgiften för hela konferensen är
4 200 SEK exkl. moms för medlemmar i
Gjuteriföreningen eller SGF. Deltagaravgiften
för icke-medlemmar är 6 600 SEK exkl. moms.
Vid utcheckning från hotellet betalas endast
extratjänster (ex vis föremål från minibar). Fakturering och övrig deltagaradministration hanteras
av Blick Möteskonsult AB.
Paket - hela konferensen
I paketet för hela konferensen ingår föredrag
enligt programmet, mat under konferensen,
middag samt logi natten mellan den 25-26 mars.
Önskas övernattning mellan den 24-25 mars
måste detta uppges i anmälan. Bokningsalternativ för deltagande under en dag finns tillgängligt
i anmälningsformuläret. Notera att studiebesöket ej ingår i paketet, detta är ett tillval som görs
i samband med anmälan.
Villkor
Anmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning kan
göras fram till den 1 februari. Vid avbokning
innan den 15 februari debiteras 25 % av
konferensavgiften. Vid senare avbokning eller
uteblivet deltagande debiteras full avgift. Det går
under hela perioden att kostnadsfritt flytta över
anmälan till någon på samma företag (kontakta
Elina Eriksson).
Sgf välkomnar yngre deltagare
Sveriges Gjuteritekniska Förening välkomnar
medlemmar som är 35 år eller yngre att kostnadsfritt delta på Gjuteridagarna. Erbjudandet
gäller endast en deltagare från varje gjuterianknutet företag. Gäller endast ”hela konferensen”, gäller ej eventuell övernattning den 24-25
mars.

Gdpr
För att vi ska kunna skicka ut information om
evenemanget kommer inlämnade kontaktuppgifter att sparas i vårt CRM system, övriga
uppgifter kommer att raderas. Önskar ni att även
kontaktuppgifterna raderas, vänligen kontakta
elina@blick.se. Anmälningsformuläret kommer
att raderas den 30 juni 2020. Anmälningar mottages och administreras av Blick Möteskonsult.
Vissa uppgifter kommer att skickas till tredje
part, såsom hotell och restaurang.
Fotografering kommer att förekomma under
konferensen. Deltagarlista med namn och företag kommer att delas ut. Önskar ni inte vara med
på bild eller på deltagarlistan vänligen meddela
Elina Eriksson innan konferensen.
Force Majeure
Arrangörerna av denna konferens är inte ansvariga för skada som är hänförlig till Force Majeure,
vari även inräknas om ett föredrag ställs in eller
ersätts på grund av t. ex. föreläsares sjukdom.
Uppförandekod
Det är viktigt för oss att erbjuda en trygg och
inkluderande konferensupplevelse för alla. Vi
är måna om att deltagare som bidrar till en
ökad mångfald känner sig välkomna. En viktig
förutsättning är att konferensen är fri från
trakasserier dvs uppträdande som kränker
någons värdighet. Den person som utsätts för
handlingen avgör om den är kränkande eller ej.
Konferensdeltagare som, enligt arrangörens
ensidiga bedömning, bryter mot denna policy
kan avvisas från konferensen utan återbetalning.

Elina Eriksson
072-509 67 69
elina@blick.se

