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Välkommen tillbaka efter sommar-
uppehållet! 
Det var ett bra tag sedan vårt medlemsbrev har skickats ut beroende 
på att redaktören tyvärr varit tvungen att ta en tids ”time-out” från 
skrivandet. Vi beklagar detta och hoppas att du fått den information 
du behövt genom SFKs webb-plats eller Medlemsservice.   

Mycket har hänt inom SFK under de senaste fyra månaderna 
och hösten är fulladdad med spännande medlemsaktiviteter. 

Vårens Kvalitetsdag (VKD), är en årligen återkommande konferens som 
organiseras av avdelningen för Logistik och Kvalitetsutveckling vid 
Linköpings Universitet. I år arrangerades konferensen i samarbete med  
SFK-Region Öst den 7 april. Temat var ”Från strategi till handling”. 
Kvällen innan konferensen bjöd SFK in till en uppskattad mingelkväll på 
Bishop Arms i Linköping för medlemmar och intresserade. 

Mer än femtio deltagare deltog i konferensen och lyssnade till de sex 
intressanta föredragen. Se kommentarer och bilder från konferensen på 
twitter.com/LiU_logkval . 

SFK-Fullmäktige 

Dagen innan VKD samlades SFK Fullmäktige på LiU Collegium för sitt 
årsmöte. Förutom fastställande av verksamhetsplanen, budget och övrig 
formalia som ska behandlas på fullmäktigemötet valdes nya styrelse-
ledamöter in i Förbundsstyrelsen. Till ny förbundsordförande för SFK valdes 
Per Olof Lund – Ordförande SFK-Region DG 
Ledamot Mari Hellblom – Ordförande SFK-Region SV 
Ledamot Marie-Therese Christiansson – Ordförande SFK-Region VDÖ 
Ledamot Tage Forsberg – v.ordförande SFK Region DG 
Till Intern verksamhetsrevisor valdes Ulf Andersson SFK-Stockholm 

 
Avgående ordförande Marie Källum tackades för de 
stora insatser hon gjort för SFK under sitt år som 
förbundsordförande. Marie och tidigare ledamöterna 
Per Johansson, Dorthe Norman och Britt-Marie 
Bohlin avtackades med överlämnande av kvalitets-
drycker. 

Vår nya ordförande är bosatt i Sandviken och har 
arbetat med kvalitet inom Sandvik AB i mer än 40 
år. Sedan 1976 fram till pensionen i år som 
kvalitetschef inom organisationen för 

ånggeneratorrör till kärnkraftsindustrin. 
Per Olof var med och grundade SFK region DG 1988 och har varit 

 

Du utnyttjar väl alla våra fina 
medlemserbjudanden bl.a.: 

 Rabatt på böcker och 
tidskrifter 

 Rabatter på SFKs och SIS 
utbildningar och seminarier 

 Region- och sektionsaktiviteter 
till medlemspris 

 Rabatt vid hotell- och 
konferensbokning Elite Hotels 

 Rabatt på produkter från  
Realize 
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ordförande för regionen i två omgångar. Per-Olof är aktiv körsångare, gillar 
gammeldags jazz och att läsa böcker bl.a om rymden. 

EOQ – European Organisation for Quality 

Den 1 och 2 juni arrangerades EOQ:s 60:e Congress som hade temat 
 ”Quality Enables Growth and Competiveness”. EOQ, International 
Academy of Quality och den finska Kvalitetsföreningen stod för värdskapet. 
SFK har varit medlemmar i EOQ sedan 1961 och vår förbundsordförande 
Per Olof Lund, som deltog i konferensen, fick motta ett EOQ Anniversary 
Certificate för Förbundets engagemang i det europeiska kvalitetssam-
arbetet. Material och referat från kongressen och EOQ aktiviteter hittar du 
på vår webbplats under EOQ 

Nytt för i år är att SFK, genom 
ordföranden, har engagemang i 
ASQ – American Society for 
Quality samt ASME - The 
American Society of 
Mechanical Engineers. 

Information från ASQ och 
ASME kommer du att hitta på 
vår webbplats. 

  Per-Olof mottar certifikatet av EOQ Director General  

WQD – World Quality Day – 2016. 
I år arrangeras SFK:s årliga stora kvalitetskonferens av SFK-Stockholm. 
Konferensen äger rum på Bygget i Stockholm City. Temat för årets 
WQD är Innovativa organisationer och hållbar framgång. 

Boka torsdagen den 10 november i din kalender! Som vanligt 
arrangeras ett kvällsmingel dagen innan konferensen. Program och övrig 
information om konferensen inkl. anmälan finns på vår webbplats 
www.sfk.se. 
 

SFK på sociala media 
Det är glädjande att notera att SFK syns mer och mer på social media. 
En sökning på LinkedIn gav i skrivande stund 1 614 träffar och SFK:s 
offentliga grupp på Facebook har för närvarande 57 medlemmar vilket  
vi hoppas snart ska bli fler. Ju mer vi syns desto fler kommer förstå 
fördelarna att vara med i SFK och vara en del av vårt kvalitetsnätverk. 
 
  

Deltagande i SFK:s medlemsaktiviteter håller dig 
uppdaterad om vad som händer inom kvalitetsområdet och 
ger möjligheter att knyta nya, värdefulla kontakter. 

Hösten SFK medlemsaktiviteter 
Under våren arrangerades många välbesökta 
seminarier och kvalitetsträffar ute i våra 
regioner. Höstens program innehåller förutom 
WQD många intressanta aktiviteter runt om i 
landet bl.a.: 
 
  SFK-Stockholm 
- Seminarium den 5 september – Ett nytt 
   sätt att se på kvalitetsutveckling 
 - Frukostseminarium den 9 september om 
   Olika kommunikations- och ledarstilar. 
-  Kvalitetsmingel – pubkväll på Bishop 
   Arms den 4 oktober med start 17:30. 
   SFK-Väst 
 - Kvällseminarium den 8 september om 
   Framtida produktutveckling. 
 - Halvdagsseminarium (e.m) den 6 oktober 
   en introduktion till Six Sigma och Lean 
 - Studiebesök hos Capio Lundby Sjukhus 
    i Gbg den 27 oktober klockan 13.30-16:00 
    SFK-Småland 
  - Heldagsseminarium den 20 september om 
    Effektivare processrevisioner med VDA 6.3. 
  - Den 29 september fortbildningsdag avseende 
    Processledning enligt ISO 9001:2015 
  - Kurs omfattande Organisatorisk och social 
    arbetsmiljö. Heldag den 13 oktober. 
  - Kemikalieutbildning en heldagsutbildning den 
    10 november i Tranås. 
  - Föreläsning och diskussioner om Nyheterna 
     i  ISO 9000 och 14001. Heldag den 24 
    november i Vrigstad. 
    SFK-Östergötland 
  - Seminarium (e.m.) om Standardiserade 
    vårdförlopp inom cancervården i Linköping. 
    Linköpings Universitet den 15 september. 
    SFK-Värmland-Dalsland-Örebro (VDÖ) 
  - Bjuder in till sitt årsmöte samt en temadag 
    den 13 september. Temadagen kring en 
    Process orienterad organisation  börjar 
    klockan10. Plats: Karlstads Universitet. 
 
På vår webbplats, där du anmäler ditt deltagande, 
finns mer information om medlemsaktiviteterna. 
 
Förbundsstyrelsen önskar alla medlemmar en 
trevlig höst med mycket kvalitetsnätverkande! 

http://www.sfk.se/

