Info
ormation ttill NEA:s
s medlemm
mar
Stockkholm 2014--01-27
Ett nytt NEA-år!
Välkom
mmen till ett nytt år med NEA! Vi ser fram emot attt tillsamman
ns med våra medlemmar verka för attt eAffärer ska
a vara
en själlvklarhet i alla företag, orrganisationerr och i samhä
ället i stort – det är vårt motto.
m
Förändringar inom
m NEA
Vår VD
D Ulrica Storrset har bestä
ämt sig för att gå vidare ttill nya utman
ningar, vi tac
ckar Ulrica föör den här tiden och önskkar
henne lycka till!
NEA har
h anlitat An
nna Amgren som
s
kommer att ta över e
efter Ulrica och
o arbeta so
om koordinattor för NEA. Anna har lån
ng
erfaren
nhet av markknadsföring och
o har bland
d annat arbe
etat många år
å på IT-utbild
dningsföretagget Cornersttone. Sedan 2012
driver Anna sin ege
en konsultfirm
ma med blan
nd annat upp
pdrag åt Expero, ReadSo
oft och nu ävven NEA.
”-Jag ser
s fram emo
ot att få sake
er att hända på
p NEA, säg
ger Anna. Jag
g kommer attt finnas medd i alla arbets
sgrupper för att
a
kunna fånga upp d
det som är på
å gång och kommunicera
k
a ut det via NEA:s
N
hemsid
da, nyhetsmaail och socia
ala medier.
Hemsiidan är unde
er uppdatering och ny info
ormation kom
mmer upp löp
pande. Konta
akta mig gärn
rna om du är intresserad av att
vara med
m i någon a
av arbetsgru
upperna, om du har någon
n kollega som
m också är in
ntresserad aav
eAffäre
er (anna.amg
gren@nea.n
nu) eller om du
d har annan
n input till NE
EA.”
Aktivitteter under 2014
Vi har tagit fram en
n Aktivitetsplan för 2014 med fler akti viteter än nå
ågonsin. Vi ko
ommer att geenomföra ma
arknadsaktivviteter
som sk
ka stöda vårtt övergripand
de mål, att öka antalet nyya medlemm
mar och skapa
a nytta för err medlemmar i form av
information, kunska
ap, nätverka
ande. Vi kommer främst a
att arbeta genom våra arb
betsgrupper::
Nation
nellt forum förr eFaktura
Sveriges forum förr eFaktura ko
opplat till EU-- inom ramen
n för EU-projjektet EMSF. Det är ett ööppet forum där
d även icke
e NEA
medlemmar är välkkomna att de
elta. Läs merr om gruppen
ns arbete på hemsidan. Nästa
N
möte vvar planerat till den 11/2 men
det kommer att bli framflyttat. Vi
V återkomme
er med nytt d
datum.
Operatörssamverkkan
Gruppen arbetar fö
ör att skapa en
e neutral plattform för sa
amverkan på
å den lokala marknaden mellan olika operatörer av
a
elektro
oniska meddelanden/proccesser. Arbe
etsgruppen ta
ar även fram NEA index kvartalsvis
k
soom mäter utv
vecklingen av
a
antalett transaktioner inom eAfffärer. Se NEA
A Index här. Nästa möte är en workshop om kataaloger och
adress
seringsprinciper den 29/1
1.
Samve
erkan för Affä
ärssystemlevverantörer
Ett rela
ativt nytt initia
ativ inom NE
EA för att öka
a antalet eAff
ffärer mellan bolagen. Nä
ästa möte blirr
i mars, separat kallelse komme
er att mailas.
Progra
amrådet
Gruppen ansvarar för att plane
era och genomföra NEA:ss olika arrang
gemang i forrm av kurser,, seminarier, webbinarer och
konferrenser.
Juridik
k & Säkerhett
Gruppen verkar förr att minska juridiska
j
hind
der vid införa
andet av eAfffärer och är för närvarandde fokuserad
de på arbete
et inom
det Na
ationella forumet för eFakktura.

Hande
el & Logistik
Syftet med gruppen är att vara ett erfarenhetsnätverk d
där personer med intresse
e för eAffäre r träffas, disk
kuterar och utbyter
u
erfaren
nhet. Nästa m
möte är den 7/2 över en lunch.
Stämm
man – save tthe date!
Välkom
mna till Stäm
mman den 20/2, boka in datumet
d
i kale
endern redan
n nu. Vi kommer att vara på Fotograffiska kl 15-17
7 och
avsluta
ar med mingel, snittar occh vin. Separat kallelse ko
ommer via mail.
m
Från Ulrica
U
Det ärr dags att taccka för mig. Efter
E
2,5 år so
om vd för NE
EA lämnar ja
ag nu över tilll Anna Amgrren.
Var sa
ak har sin tid och jag är vä
äldigt glad över det vi ha
ar åstadkomm
mit inom NEA
A under min ttid. Vi har ök
kat medveten
nheten
om eA
Affärer genom
m att synas i media, aktiv
verat NEA på
å sociala med
dier, startat nya
n arbetsgru
rupper; Opera
atörssamverrkan
och sa
amverkan förr Affärssystem
mleverantöre
er. Vi har drivvit det Nation
nella forumet för eFaktura
ra, varit aktiva
a inom eFakktura
frågan
n på EU-nivå och lämnat input till Näriingsdepartem
mentet på en
n svensk eFa
aktura strateggi. Jag kan göra
g
en lång lista
som fo
ortsätter med
d event, talarrtillfällen, rem
missvar och m
många fina le
everanser frå
ån arbetsgruppperna. Och
h inte minst att
a vi
har vänt utveckling
gen från när jag
j klev in, då
d NEA tappa
at medlemmar under många år, till attt vi under miin tid har öka
at
antalet medlemma
ar. Väldigt gla
ad över att ha
a lärt känna så många fin
na, trevliga, bra
b och genuuint engagerrade medlem
mmar.
Kämpa
a på! NEA ha
ar en viktig roll
ro att fylla so
om inte state
en eller enskiilda företag kan
k driva för att eAffärer ska bli en
självkla
arhet inom a
alla företag, organisatione
o
er och i samh
hället i stort!
Inom den
d närmsta framtiden ko
ommer jag fo
ortsätta mitt u
uppdrag som
m Byråchef på
å Atom Com
mmunication
(markn
nadsföringstjjänster inom IT-bransche
en), men man
n vet ju aldrig
g, saker och ting är förännderliga, bran
nschen är lite
en och
vi kans
ske möts sna
art igen!
Hej så
å länge och ta
ack för den här
h tiden!
/Ulrica
a Storset
Väl mö
ött på stämm
man den 20 fe
ebruari!
Christe
er Rygaard
Styrels
seordförande
e NEA

