Nyheter från Odette International:
I samband med att John Canvin pensioneras och avgår från sin befattning som VD för
Odette International har aktieägarna, dvs. Odettes nationella organisationer (AIA, ANFAC,
GALIA, Odette Sweden, SMMT och VDA) beslutat att ändra den tidigare
förvaltningsmodellen, så att de kan bli mer delaktiga i den dagliga ledningen av Odettes
verksamhet. För att underlätta detta beslut har de bildat en Bureau som blir ansvarig för att
förverkliga de strategiska riktlinjer som är fastställda av Odettes styrelse och för att
genomföra alla operativa beslut på uppdrag av Odette International. Medlemmarna i Bureau
är ledarna för de sex nationella organisationerna och de supporteras av Odettes Central
Office. Din nationella organisations ledare kvarstår därför som din första kontaktpunkt för alla
frågor som rör Odettes verksamhet.
Odette International styrelse har utsett Ingrid Lundberg (VD för Odette Sweden) som
ansvarig för externa relationer. I denna roll kommer Ingrid att ansvara för alla kontakter och
relationer som uppstår utanför Odette organisationen, men kommer också att finnas
tillgänglig för att svara på eventuella frågor internt. Ingrid kan kontaktas på
ilundberg@odette.org. Vi förväntar oss att med denna nya struktur mer effektivt kunna möta
behoven hos den europeiska bilindustrin.
Efter genomförandet av strukturen (april), har Odette Bureau varit upptagna med att
definiera och prioritera projekt utifrån industrins krav. Alla prioritet 1 projekt kommer att ha en
projektledare och vi är glada att tillkännage utnämningen av Johan Bystedt från Meridion
(johan.bystedt@meridion.se) som projektledare för Odette Global MMOG projekt. Johan har
en bred erfarenhet av global MMOG utveckling och användning och har varit en aktiv
medlem i den europeiska gruppen under flera år. Vi är glada över att välkomna honom
ombord.
Johans första prioriteringar kommer att vara att samordna de pågående översättningar av
V4 till de viktigaste språken i den globala fordonsindustrin och driva på utvecklingen av en eversion.
Övriga projekt och projektledare kommer att tillkännages inom kort.
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