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TRAIN  2009-05-12 
 LTU och IUC Norrbotten AB i samverkan 

Kallelse akademisk workshop 2009-05-19 
 
 
Plats: Luleå tekniska universitet (LTU), F946 Tid: Tisdag, 19 maj, 2009 (10:00-14:00) 
 
 
Kallade:  
Lars Stehn, Trä Innovation Anders Grönlund, Flexibel trämanufaktur  

Anders Björnfot, Trä Innovation Olle Hagman, TCN 

Jarkko Erikshammar, Trä Innovation Matilda Höök, Masonite  

Josefin Lassinantti, Trä Innovation Ulf-Arne Girhammar, Flervåningsbyggnader i trä 
 
 
Agenda: 

1. Kaffe + presentation av deltagare Alla 10.00 – 10.10 

2. Introduktion – syfte med dagen Lars Stehn 10.10 – 10.20 

3. Presentation av projekt Alla 10.20 – 12.00 

4. Lunch  ca. 12.00 

5. Diskussion – samordning & samverkan Alla 12.00 – 12.45 

6. Förslag på samordning och samverkan Alla 12.45 – 13.15 

7. Hur sprider vi forskningsresultat? Josefin Lassinantti 13.15 – 13.45 

8. Övriga frågor & fortsättning? Lars Stehn 13.45 – 14.00 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Samordning av insatser 
 
 
 
Väl mött, 
 
Anders Björnfot 
Projektledare, Trä Innovation 
Luleå tekniska universitet 
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PUNKT 2 INTRODUKTION – SYFTE MED DAGEN 
Inbjudna till workshopen har i sin ansökan om finansiering för EU’s strukturfondprojekt 
förbundit sig att samverka vad gäller forskningsinsatser. I Bilaga 1 redovisas det dokument 
som är styrande för våra forskningsinsatser. 
 
 
 
PUNKT 3 PRESENTATION AV PROJEKT 

För att vi ska få en inblick i varandras program är det viktigt att vi för varandra noggrant 
presenterar våra olika program. Detta är en viktig punkt på detta möte! Målet är att vi ska få 
en lista på projekt, aktiviteter och medverkande företag. För att presentera respektive 
program har ni max 20 minuter tillgodo enligt följande förslagna turordning: 

1. Trä Innovation Anders Björnfot 10.20 – 10.40 

 Jarko Erikshammar 

2. Trä Centrum Norr Olle Hagman 10.40 – 11.00 

3. Flexibel trämanufaktur Anders Grönlund 11.00 – 11.20 

4. Flervåningsbyggnader i trä Ulf-Arne Girhammar 11.20 – 11.40 

5. Masonite Matilda Höök 11.40 – 12.00 
 
Jag ber er förbereda en presentation av ert program. Önskvärt är att ge en kort och 
övergripande beskrivning av era program, en beskrivning av projekt och aktiviteter på 
detaljnivå samt medverkande företag och andra samarbetspartners. 
 
 
 
PUNKT 5 DISKUSSION – SAMORDNING & SAMVERKAN 
Diskussion av hur samverkan och samordning kan skapas mellan programmen och hur vi, 
via forskningen, kan generera mervärden åt våra företag. 
 
Jag ber er fundera över vilka möjligheter och behov till samverkan och samordning ni 
ser från ert projekt. 
 
 
 
PUNKT 6 FÖRSLAG PÅ SAMORDNING OCH SAMVERKAN 
Under denna punkt presenteras pågående och framtida insatser i respektive program där vi 
redan nu kan samverka och där vi har potential att ytterligare hjälpa varandra och ge våra 
respektive företag ytterligare mervärden av vår forskningsinsats. 
 
Jag ber er fundera över pågående, planerade och möjliga projekt och aktiviteter där ni 
ser samordnings – och samverkansmöjligheter. 


