Vi på FindIT vill med det här nyhetsbrevet tacka för ännu ett händelserikt år. Många initiativ, projekt och spännande
möten har ägt rum under hösten och nu är det dags för vila och återkoppling inför ett nytt samverkansår 2014.
Den 20 oktober gick IT-Forum av stapeln för sjunde året i rad och det var som vanligt ett välbesökt arrangemang med
många spännande föredrag. Många uppskattar också att träffas varje år och utbyta erfarenheter mellan föredragen. Bland
mycket annat fick vi möjlighet att kora årets nätverkare, Irene Storm, som bidragit med mycket entusiasm och kompetens i Efakturahanteringsprojektet.
Torsdagen den 5 december var en höjdpunkt för alla som är intresserade av den norska offshoreindustrin. Då hölls
seminariet ”Affärer genom samverkan” inom ramen för iComp-projektet i Karlstad. Aktörer och intressenter från flera
regioner träffades för att lyssna på föredrag och diskutera hur man genom samverkan kan paketera erbjudanden mot nya
kunder. Läs mer här.
Bland FindITs mål ingår att verka för ökad jämställdhet. Det gör vi genom att stötta kvinnor som jobbar inom IT i små och
medelstora företag - bland annat genom nätverket Q-net. Vid två tillfällen under hösten har Fiber Optic Valley i samarbete
med SLIM-projektet i norra Mellansverige anordnat seminariet ”Genusperspektiv på innovation – för ökad
konkurrenskraft” där FindIT deltagit. Syftet med dessa möten har varit att dela erfarenheter och lära av varandra kring hur
man skapar en genusmedvetenhet i innovationsprocessen. Läs mer här.
Vi har också haft ett gemensamt event med Fiber Optic Valley, FPX, Clip, Sandvik och Ovako där Movexum stod som värd.
Här delade vi erfarenheter och diskuterade FindITs samverkansprojekt kring logistik – ett projekt som verkligen knyter ihop
styrkorna hos stora aktörer som Ovako och Sandvik, med små och medelstora företag som kan bidra med spetskompetens.
Under en inspirerande eftermiddag fick vi också lära oss hur man uppnår flow genom att frigöra tid och bli effektiv. Det var
Micke Darmell som höll föredrag och berättade om sin bok Uppkopplad eller avkopplad på Sandbacka park den 16
december.
Med det vill vi önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!
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