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På kvällen brukar vi också socialisera med gemensam 
middag under lite festliga förhållanden där också många 
av medlemmarnas respektive brukar vara med. Av känd 
anledning så blev det inte på detta sättet förra året, utan 
vi lyckades genomföra den formella delen av stämman 
på plats i Stockholm, utan några andra arrangemang.

Eftersom situationen fortfarande är som den är har 
styrelsen fattat beslut om att stämman i år kommer att 
genomföras genom poströstning. Alltså, ni medlemmar 
kommer inom kort att få ett dokument med de punkter 
som det ska beslutas om enligt våra stadgar, där ni ska 
svara ja eller nej, på förslagen enligt dagordningen. Upp
maningen från oss är att ni tar er tid och ger er röst och 
skickar tillbaka till oss. Ni kommer att få all information 
om tillvägagångssättet via mail.

Vi tror att alla är väldigt sugna på att återigen få träf
fas efter alla inställda arrangemang det senaste dryga 
året. Så, vad vi siktar på nu är att väcka liv i den upp
skjutna temadagen som vi tidigare planerat. Vi kommer 
så fort utvecklingen stabiliseras att försöka genomföra 
detta så snart det är möjligt efter sommaren med för
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Vi vill med detta nyhetsbrev informera Er, såväl stort som smått, om vad som händer i BEF-världen. 
Tanken är att vi någorlunda  regelbundet ska göra  ett utskick på detta sätt för att ge 

er information  om saker som kan vara av intresse. 
Vi tar tacksamt emot ideér och förslag på nyheter som vi kan ta upp i nyhetsbrevet. 

hoppningen om både intressanta föredrag och trevligt 
umgänge.

 Jan Johansson

Nu några ord från vår 
ordförande Martin Andersson

Nu finns det äntligen en riktigt smidig lösning för scan
ning av produkter. 

Introva har släppt sin mobilapp som förenklar arbetet 
mycket samt att synkningen inte längre är ett problem då 
telefonen hela tiden är uppkopplad.

Vi på Ducimus har redan från början använt Intro
vas lösning för track and trace och det har fungerat väl
digt bra. 

Det som har varit lite mindre bra är ibland problema
tiken med att synka handdatorerna som vi fram tills nu 
har använt för scanningen.

Men nu har samtliga sprängare gått över till mobil
appen och alla tycker den funkar kanon. Väldigt få 
knapptryck och enkelt upplägg gör vardagen med scan
ningen mycket lättare.  
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Ang stämman och Introva Trackning
Traditionsenligt brukar vi hålla våran föreningsstämma under våren där vi 

avhandlar den formella delen enligt våra stadgar, men också diskuterar 
allt mellan himmel och jord som berör BEF och våra medlemmar.

www.bef.nu
BEF – det är vi som försätter berg
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Användarvänlighet har varit fokus och Introva lyss
nar gärna till vad ni har att säga. De har redan fått in 
förslag på ändrade och nya funktioner i appen från de 
kunder som har börjat använda den och planerar att 
släppa uppdateringar när de samlat in ett bra underlag 

med synpunkter. Vi vill därför uppmuntra er att åter
koppla till BEF eller Introva med vad NI tycker funge
rar bra och vad som skulle kunna göra den ännu bättre.

Martin Anderson


