INBJUDAN TILL

ALUMINIUMDAGARNA 2020
26-27 MARS, VILLA FRIDHEM, ÅBY
VÄLKOMMEN
TILL ALUMINIUMDAGARNA!

Aluminiumdagarna som är mötesplatsen för svensk aluminiumindustri
håller vi denna gång på vackra Villa Fridhem utanför Norrköping med utsikt
över Bråviken. Vi behåller (det lyckade) upplägget från tidigare med inledande årsmöte (för medlemmar), intressant seminarieeftermiddag, nätverkande
och middag med underhållning och, nytt för i år, studiebesök – denna gång
hos Hydro I&T och Gränges i Finspång.
2019 var ett år med stort fokus på kompetensförsörjning. I år lägger vi
fokus på Forskning och Utveckling, men också på hållbarhetsfrågan som
blivit allt viktigare.
Det är kanske bara de riktigt stora aktörerna på marknaden som har ett
organiserat FoU. Men här finns också mycket att hämta inom området för
våra små och medelstora medlemsföretag.
Vår bransch kan lära mycket av stålbranschen som har en långt mycket
längre erfarenhet av att arbeta med extern FoU och dra nytta av de möjligheter som finansierande myndigheter erbjuder. Sandvik kommer och berättar hur de arbetar med extern FoU.
Vi välkomnar gärna flera deltagare från respektive medlemsföretag. Gärna, med tanke på ämnet, från er egen utvecklings- och miljösida. Vi riktar
oss samtidigt speciellt till våra små och medelstora företag som vi välkomnar att delta i både nuvarande och framtida FoU-projekt. Projekten skall
gynna alla medlemsföretag.

STÄMMAN

Under förmiddagen den 26 mars håller Svenskt Aluminium sin årliga stämma endast avsedd för medlemsföretagen. Till stämman utgår till medlemmarna en separat kallelse. Flera deltagare från respektive företag på stämman är okej, dock gäller en röst per medlemsföretag vid omröstning.

SEMINARIE

Efter årsmötet erbjuds medlemmar och övriga deltagare till en intressant eftermiddag med spännande föreläsare. En givande eftermiddag
utlovas!! Efterföljande traditionellt mingel, middag och garanterad högklassig underhållning. Dag två kommer vi bege oss till Finspång och studiebesök på Hydro Innovation & Technology och Gränges.

STORA
ALUMINIUMPRISET

Årets Stora Aluminiumpris utdelas till det företag, person eller institution
som bidragit till ett ökat användande av eller kunskap om aluminium. Vinnaren presenteras först under middagen.

MÖT
BRANSCHKOLLEGORNA!

Nätverka! Tid och möjlighet att mingla med branschkollegor före, under och
efter gemensam middag där vi också, som vanligt, utlovas underhållning till
middagen!

STUDIEBESÖK

Under fredagen gör vi studiebesök hos Hydro Innovation & Technology och
Gränges i Finspång (ca 20 minuter från Villa Fridhem). En buss hämtar upp
på Villa Fridhem och vi är tillbaka ca 14.00.

PRAKTISK INFORMATION
PLATS, TID & LOKAL

AVGIFT

ANKOMSTDAG

DAG 2

HOTELL

ANMÄLAN

Årsstämma, seminarier och Strategidag håller vi på vackra Villa
Fridhem. Årsmötet startar kl. 10.00 och seminariedelen kl. 13.00. Kom
gärna om möjligt i god tid för att avnjuta en fika före årsmötet. Villa
Fridhem ligger ca 10 minuter från E4:an strax norr om Norrköping.
https://villafridhem.se
https://kartor.eniro.se/m/5IH3O
Årsstämman är (naturligtvis) avgiftsfri. Deltagaravgiften för Stora
Aluminiumdagarna är 3 100: - för medlemmar och 4 100: - för icke
medlemmar. I detta ingår:
•
•
•
•
•
•

Ankomstkaffe med tillbehör
Lunch inkl. måltidsdryck och kaffe
Eftermiddagskaffe med tilltugg
Villa Fridhems trerätters meny inkl. tillhörande drycker
Kaffe med avec
Underhållning!!

• Frukostbuffé
• Buss t&r Finspång
• Lunch i Finspång inkl. måltidsdryck och kaffe
Deltagaravgiften faktureras efter konferensen.
Rum finns förhandsreserverade på Villa Fridhem. Hotellbokningen
gör du själv via mail info@villafridhem.se eller på telefon 011-62200
där du också anger eventuell specialkost. Vid bokning - uppge
namn och kontaktuppgifter samt uppge bokningsnummer 213582 –
Svenskt Aluminium.
Hotell betalas separat av respektive medlem till ett överenskommet
pris för enkelrum – 1 400:-/natt (exkl. moms).
Anmälan görs på www.svensktaluminium.se/events eller på telefon
070-588 32 07. Ange antal deltagare med namn och befattning.
Sista anmälningsdag är den 14 mars!
För mer information, kontakta Lars-Inge Arwidson via mail
lars-inge.arwidson@svensktaluminium.se eller tel 070-588 32 07.
Välkomna!

