
Nyhetsbrev från Odette Sweden    2015-05-29 

Jag har nu gjort mina 4 första månader inom Odette. Det har varit mycket spännande med många 

aktiviteter och nya initiativ på gång, både internationellt och i Sverige. Vill här bara kort informera 

om vad som händer just nu samt vilka aktiviteter vi har framför oss.  

Först lite om vår styrelse och Odette International: 

I den svenska styrelsen har Scanias representant Anna Olshäll efterträtts av Tina Arnstedt. Även 

Volvos representant Per Järlebratt har ersatts av Henry Rosten som sedan tidigare var adjungerande 

styrelsemedlem samt styrelsens representant i Odette Internationell.  

Även i Odette International har det skett förändringar i styrelserepresentationen. Samtidigt har vi 

ändrat själva organisationen och inrättat en ”Bureau” för drivning av Odette-arbetet och för support 

till Odette Board. Mer om detta kan ni läsa i det separata nyhetsbrevet där jag kort sammanfattar 

vad som har kommunicerats ut från Odette International. 

Internationella projekt initiativ: 

Det finns just nu 3 initierade projekt med uppstart under juni-månad: 

1. Packaging Management 

2. Labelling 

3. MMOG/LE Maintenance and further development 

Ytterligare initiativ diskuteras fortfarande och om intresset från de nationella organisationerna är 

tillräckligt stort, så kommer vi att starta nya projekt senare i år. 

Projekt och aktiviteter inom Odette Sweden: 

Vi jobbar just nu med att bilda en svensk grupp för Packaging Management där både OEM’er, 
leverantörer och IT-specialister deltar. Söker ekonomiskt stöd från Tillväxtverket för detta. Får vi ok 
på finansieringen så startar vi upp projektet i juni. Projektets mål är att genom bättre 
standardiserade processer skapa förutsättningar för ett standardiserat automatiserat 
informationsutbyte baserat på integration med olika aktörers planeringsprocesser (och 
affärssystem).  

 

Den 9:e juni har vi ett projektavslutsmöte för prognos-projektet. Projektet har pågått i drygt 5 år och 

vi har med Meridions hjälp lyckats få fram ett mycket bra FAE-verktyg som just nu är under 

implementering hos våra OEM ’er och några leverantörer. 

Den 10:e juni har vi en workshop där vi kommer att diskutera aktuella frågor och problem inom 

försörjningskedjan och göra en plan på vad som måste lösas på kort resp. lång sikt samt hur vi 

bedriver detta arbete. Vi kommer också att diskutera hur vi kopplar oss till de pågående initiativen 

inom Odette International. 

På vår hemsida har jag lagt upp en mapp per kommittee; PLM, NAF, SEBFC och Styrelsen. 

Allt material från våra möten kommer i framtiden att läggas där tillgängligt för representanterna i 

respektive forum. Jag kommer att skicka länkar och behörigheter första gång jag lägger upp något 

för respektive grupp.  

Vi har kört ett antal Roadshow under våren, de är nu avslutade men under hösten kommer jag att 

vara med och presentera Odette och NAF-resultaten för Fabriksföreningen i Eskilstuna. 



Vi har under våren även genomfört utbildningar i EDI och MMOG/LE med bra deltagande. I 

september planeras ytterligare kurstillfällen. Så här långt är MMOG/LE planerad till den 10:e 

september i Göteborg. Mer info kring detta kommer innan semestern. 

Vill också passa på att påminna om Odette konferens i München den 30:e november till 1:a 

december. Efter semestern blir det möjligt att anmäla sig och för er som är aktiva i ett av Odettes 

forum är konferensen gratis. 

Vill med detta tacka för mina första månader inom Odette. Nästa informationsbrev kommer i slutet 

av juni. 

Hälsningar 

Ingrid Lundberg 

Odette Sweden AB 


