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Din kunskaps- och inspirations-
källa när det gäller offensiv 
verksamhetsutveckling! 

 

Ny förbundsstyrelse - nya krafttag 

Det är en blandning av nya och rutinerade medlemmar i den 
nya förbundsstyrelsen som valdes 23 april. Den tar avstamp i 
ett färskt underlag från vårens medlemsundersökning.  

Kalendarium 
För program, anmälningar och mer 
information, besök www.sfk.se. 

Ny förbundsstyrelse  
Den 23 april valde stämman ny 
förbundsstyrelse. Ny ordförande 
är Marie Källum, ledamot i SFK 
Väst. Vice ordförande är Anne 
Abraham Marbrandt, ordförande 
i SFK Syd. Controller är liksom 
tidigare Göran Schultz (LLK). 

Övriga ledamöter är Dorthe 
Norman (Östergötland), Ingemar 
Sjöström (Stam), Ingemar Lind-
ström (Väst), Tina Bohlin 
(Stockholm), Per-Olof Lund 
(Dalarna Gävleborg), Pär 
Johansson (Södermanland 
Västmanland), Börje Hedman 
(Tips), Kent Jonsson (Norrland), 
Carl-Erik Lindvall(Småland) och 
vi ser även fram emot en nystart 
för byggsektionen med Pauli 
Matikka. Med på bilden till höger 
är även Britt-Marie Bohlin, SFKs 
valda verksamhetsrevisor. 

Arbetsgrupper 2014-2015 
Under föregående år startades 
två arbetsgrupper, en kommuni-
kationsgrupp och en arbetsgrupp 
som kartlagt morgondagens 
kvalitets-profession. Det ni med-
lemmar har sett av detta arbete 
är bland annat den genomförda 
enkätundersökningen runt 
påskhelgen.  

Arbetsgrupperna presenterar 
sina resultat under den 
kommande ordförande och 
planeringskonferensen den 22-
23 maj. Vi återkommer med mer 
information om hur vi går vidare. 

 
SFK Förbundets nya styrelse med 
representation från hela landet. 

Medlemsundersökningen 
Tack för det stora engagemanget som 
finns i föreningen!  - Svarsfrekvensen  
var hela 48%.  Vi har fått massor av 
information om era (medlemmarnas) 
förväntningar på SFK, vilka ämnes-
områden ni prioriterar, vad som i högre 
grad skulle göra att ni rekommenderar 
SFK, hur ni vill att föreningen ska 
utvecklas i framtiden!  

Styrelsen arbetar nu vidare, tillsammans 
med flera medlemmar från hela landet i 
olika arbetsgrupper, för att öka medlems-
nyttan och skapa former för att tillmötes-
gå era önskningar. Den input vi fått från 
undersökningen kommer att 
konkretiseras och omsättas till handling. 

Vårens Kvalitetsdagar - 
inställt. 
Den 28-29 maj var det tänkt att 
kvalitetsintresserade från hela Sverige  
skulle träffas på Scandic Lugnet i Falun 
för vårens gemensamma konferens 
inom kvalitet. Tyvärr var det för få 
anmälda för att kunna genomföras. Vi 
får analysera varför och försöka lära 
oss av detta, till nästa vår… 

 

World Quality Day 
Därmed är det dags att planera in årets 
WQD som arrangeras den 5 november 
i Göteborg. Liksom i fjol inbjuds alla till 
en ”get-together” kvällen före – dvs. 
den 4 november.  
 
WQD - Temat är  
LEAN med KVALITET 
Följ utvecklingen av WQD 2015, det 
kommer att publiceras uppdateringar 
på vår websida Ett e-mail kommer ut 
inom kort. informationen om talare och  
våra seminarier, sprid detta till alla  
som kan ha intresse.   

 

Olle Jonsonpriset  
– för årets bästa examensarbete  
SFK vill stödja utbildningen inom 
kvalitet på högskolenivå och delar 
årligen, i samband med WQD, ut Olle 
Jonsonpriset på 20 tkr för årets bästa 
examensarbete inom ämnesområdet 
kvalitet.  
Sista ansökningsdag är 30 juni.  


