
 
 
 

ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD 
 

Igår i USA firade vi en av våra mest omhuldade semester - Thanksgiving Day. Thanksgiving är 
traditionellt en dag när vi samlas med nära familj och vänner. För vissa upptar maten eller fotbollen 
eller resan hem våra tankar. I år var annorlunda. I år fokuserade vi på vår hälsa, på andras hälsa, på vår 
inverkan på andra och på de uppoffringar som görs för att hjälpa andra i denna kristårtid. 
Förhoppningsvis fann vi på Carlisle också tid att vara tacksamma - för våra jobb, för våra medarbetare, 
och för våra familjer. 

 
Trots utmaningarna för våra traditioner, är vi allt mer tacksamma mot dem som har ägnat sina liv åt 
vårt kollektiva bästa - vår frontlinjen hälso-och säkerhetspersonal, våra forskare som arbetar med 
vacciner, våra lärare tillägnad en förändrad form av utbildning för våra ungdomar, våra poll 
arbetstagare som hjälpt vår demokrati, och andra offra friheter genom att följa hälso-och 
säkerhetsriktlinjer. Och för många på Carlisle som använde dagen för att hjälpa andra som förlorat 
jobb, var ensamma på grund av reserestriktioner, eller på annat sätt inte kunde njuta av de vanliga 
festligheterna i Thanksgiving på grund av coronavirus, jag är tacksam. 

 
Under hela pandemin har vi tyvärr drabbats av vår del av COVID-19-sjukan på Carlisle. Och vi har 
sett de värsta effekterna av viruset. Förlusten av tre av våra medarbetare. Tyvärr, i eftermiddag, 
förlorade vi en annan av våra Carlisle familj till COVID-19 virus. 

 
Jim Manley lämnade oss alldeles för tidigt och med så mycket kvar att ge. Jim arbetade med Doug 
Taylor och vårt COS-team. Jag bad Doug att dela några ord om Jim med oss alla. 

 
“Jim var en sann man av tro på människor. Hans kärlek till människor ledde till hans livslånga strävan efter 
Lean genom Dr Deming tro på varje person som en "Willing Worker" genom läror den röda pärlan 
Experiment. Jim trodde innerligt att varje fabriksarbetare (inklusive mig för cirka 25 år sedan) hade potential att 
låsas upp. Han lyssnade och byggde en relation med varje berättelse som berättas. Och mest av allt, tillämpade 
han sin tro på människor och sin tro på Lean principer till coach och mentor i ögonblicket. Jims största gåva var 
att utveckla andra. Var och en av oss har en historia att berätta på grund av Jim." Doug Taylor 

 
Doug ord påminna oss om att effekterna av denna pandemi är verklig och är personlig. Det är något 
som har berört oss alla. 

 
Jag är tacksam att ha känt Jim, tacksam för allt han gjorde för oss, och som ni alla, kommer att sakna 
hans närvaro på Carlisle. 

Jim Manley 
16 mars 1957 – 27 november 2020 

Med vänlig hälsning 

 
Chris Koch 
Styrelseordförande och VD, 27 
november 2020 
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