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Näringslivsfrukost månda-
gen den 19 november,  
kl 07.27 
Vår näringslivsfrukost denna gång är 
hos Projektengagemang, Förrådsgatan 
6 i Åmål. Lars-Henrik Enlöf och Johnny 
Zackrisson hälsar oss välkomna, bjuder 
på kaffe och smörgås och berättar om 
verksamheten. Anmälan senast freda-
gen den 16 november till Marianne.

Har du bra affärsidéer som 
ligger i byrålådan?
Det finns idag många företag som har 
idéer och koncept liggande som de av 
någon anledning inte får ut på mark-
naden. Connect Väst har tagit fram en 
enkel men effektiv process där du kan 
testa bärigheten i din idé. Kontakta Dag 
Stulen, 0520-522502, ds@connectvast.
se 

Framtiden och  
fordonsindustrin
Den 13 november, kl 11.00 – 13.00, äger 
seminariet Framtiden och fordonsindu-
strin rum på Saabs bilmuseum, Trollhät-
tan. Seminariet behandlar framtidens 
utmaningar i transportbranschen, nya 
affärsmodeller som kan uppkomma och 
hur ändrat konsumtionsmönster påver-
kar produkter och tjänster. Program och 
anmälan hittar du på www.automoti-
vesweden.se 

Styrelserekrytering och 
ledamotens personliga 
ansvar
Styrelseakademien Fyrbodal inbjuder till 

styrelsecafé den 15 november, kl 18.00, 
Handelsbanken, Vänersborg. Staffan 
Melin, Tarasso AB, informerar om de 
kvalificerade stegen kring rekrytering 
av en styrelseledamot. Advokat Staffan 
Karnå, Advokatfirman Kjällgren reder 
ut begreppen i styrelseansvaret hos en 
ledamot. Program, anmälan hittar du på 
www.styrelseakademien.se/safyrbodal. 

Kvalitetssystem ISO 9001, 
seminarium och grundkurs 
för teknik- och produk-
tionsföretag i Fyrbodal
- Vad är ett ledningssystem?
- Nyttan med kvalitetsledningssystem
- Hur skapar man ett levande lednings-
system?
- Vad innehåller ISO 9001?
Networking Companies inbjuder till 
seminarium den 5 november i Tanum 
eller den 30 november i Färgelanda. Välj 
det datum som passar bäst. Tidpunkt är 
13.30 – 17.00. För er som vill ta nästa 
steg mot en certifiering erbjuds en 
grundkurs i Uddevalla den 11 december, 
kl 08.30-17.00. För mer information och 
anmälan maila renee.daun.josefsson@
networkingcompanies.se 

Kom igång med E-handel 
Entreprenörarenan erbjuder nu en 
introducerande utbildning i E-handel. 
Utbildningen kräver inga förkunskaper, 
så har du en fysisk butik och/eller vill 
komma igång med E-handel, skall du 
passa på. Utbildningen hålls vid tre 
tillfällen, kvällstid, i Uddevalla med start 
den 22 november.  
Frågor och anmälan till  
veronica.rosen@entreprenorsarenan.se 

Dags för picknick i  
verkstan!
Innovatum i Trollhättan inbjuder till en 
minimässa där man berättar och visar 
verksamheten på Produktionstekniskt 
Centrum (PTC). PTC har stor kompe-
tens inom områden som automation, 
bearbetning, svetsning, kvalitet, yt-
beläggning, simulering samt logistik. 
Medverkar gör också Högskolan Västs 
Co-opstudenter. Läs mer och gör din 
anmälan på www.innovatum.se/pick-
nick2012. Programmet och medverkan-
de företag uppdateras kontinuerligt. 

Företagsbesök
• Energy Balance
• Josefins Kök
• Intersport
• Handelshuset i Åmål AB
• Skogiganten
• Resolutor AB
• Reuters fönster och byggnadsvård
• Micromega
• Godis- och Servicehörnan
• Oscar & Bettan

Nya företag i Åmål
• Restaurang Arian Jalal i Åmål AB
• Grönedals Sport AB

Marianne Carlsson, näringslivsutvecklare, Åmåls Kommun

0532-170 26, 0708-68 59 60, marianne.carlsson@amal.se

Nyhetsbrev Oktober 2012


