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Logistikföreningen Plan är Sveriges största nätverk för dig som är intresserad av Supply Chain 

Management och Lean. Genom ditt medlemskap kan du kontinuerligt utveckla din kompetens och 

expandera ditt nätverk. Vi är en ideell och öppen förening för alla med hjärtat i logistiken – våra 

medlemsavgifter är därför av avgörande betydelse för Plans ekonomi som i år blivit extra ansträngd 

pga pandemin och inställda arrangemang – så fortsätt stödja oss genom ditt medlemskap! 

 

Några goda skäl att vara medlem i Plan 

 

Plan har fem regioner f rån norr till söder. I varje region anordnas intressanta nätverksträf far på företag 

och högskolor där vi utmanar varandra till förkovran och träf far likasinnade. I år har vi f ramförallt 

ordnat virtuella träf far som varit tillgängliga för alla regioner – extra medlemsnytta! Som medlem i Plan 

är dessa träf far kostnadsfria.   

  

Plan anordnar varje år dessutom både seminarier och konferenser. Vårt största event är PLAN-konfe-

rensen som nästa år planeras att genomföras virtuellt . Sedan många år utgör detta en mötesplats för 

branschfolk och som medlem har du rabatt på avgif ten till PLAN-konferensen. Läs mer på vår hem-

sida.  

 
Som medlem i Plan får du varje år information via de tidningar som vi samarbetar med. I tillägg till 
detta erbjuds du 40% rabatt på prenumeration av Bättre Produktivitet. Meddela info@plan.se om du 
vill få prenumerationen av Bättre Produktivitet. Som medlem i Plan får du i år en bok av Stig-Arne 

Mattsson – Adaptiv dimensionering och dif ferentiering av säkerhetslager, säkerhetskapacitet,  
köledtider och säkerhetsledtider. Stig-Arne har under många år haf t förmånen att arbeta med logistik i 
de mest skif tande sammanhang och har många erfarenheter som vi får ta del av.    

 

Plan är i första hand ett nätverk och därför f inns vår medlemsmatrikel tillgänglig för alla medlemmar på 

vår hemsida. På så sätt kan du ta kontakt med personer som har samma utmaningar som du och få 

värdefulla råd utan att det kostar något. Medlemsmatrikel når du genom att logga in med ditt 

medlemsnummer. 

 

Det f inns även möjlighet att kombinera ditt medlemskap med de två ledand e internationella kunska-

psorganisationerna, APICS och CSCMP. Läs mer på vår hemsida vad ett kombinerat medlemskap 

innebär. Är ni många i din organisation som är intresserade av medlemskap, kolla in möjligheten för 

företagsmedlemskap! 

 

Bra erbjudande för dig som är student och snart är på väg ut i arbetslivet - bli studentmedlem! Plan 

delar också, i samband med PLAN-konferensen, varje år ut ett stipendium till årets Exjobb.  

 

Plan är den ledande utbildningsarrangören för både Supply Chain Management och inom Lean i 

Skandinavien. Vi utför internationellt gångbara certif ieringsutbildningar inom det amerikanska APICS-

programmet samt även mer skandinaviskt anpassade utbildningar inom Supply Chain Management 

och Lean.  

 
Vi har som många andra haf t ett omvälvande år, och är beroende av våra medlemmars stöd – inte 
minst ekonomiskt, vi hoppas därför att du vill fortsätta vara medlem. 

 

Välkommen till ett nytt verksamhetsår! 

 

Christina Broms 

Ordförande i Logistikföreningen Plan 

PS. Tipsa gärna logistikkollegor, vi välkomnar nya medlemmar! 
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