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

 

Ladda för en skön sommar!  

Sommaren står för dörren och efter några regniga dagar kikar solen 
äntligen fram. Här bjuder vi på godsaker till sommaren och ger ett 
smakprov på höstens första aktiviteter.  

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

Nya arbetsgrupper 2015-2016 
Kommunikationsgruppens och 
kvalitetsprofessionens tidigare arbete 
resulterade i fyra nya arbetsgrupper, i 
samband med ordförande- och 
planeringskonferensen den 22-23 maj. 
Dessa har påbörjat ett arbetet med en 
kommande uppdatering av SFKs 
webbsidor, utveckla föreningens 
kommunikation, ökad medlemsnytta 
respektive att utreda framtida 
finansiering av SFKs verksamhet. Nu 
processas projektplanerna för en 
fortsatt positiv utveckling av SFK. 

Mer medlemsnytta 
Under hösten kommer arbetsgrupperna 
att starta upp och medlemmar som 
visat intresse för att delta i 
arbetsgrupper kommer att bli 
kontaktade i början på hösten.  
Arbetet har redan resulterat i några 
medlemsförmåner med rabatt både hos 
Studentlitteratur och NyTeknik. 

Sommarläsning 
En del av utvecklingen för ökad 
medlemsnytta har resulterat i 15-25% 
rabatt hos Studentlitteratur.  
Böcker i serien ”Nycklar till ledarskap” 
erbjuds dessutom till 50 kr/ st + moms.  
Botanisera i sommarens erbjudanden 
(med fri frakt) via följande länk: 
www.studentlitteratur.se/#kampanj/SFK  
Framöver kommer nya erbjudande om 
olika urval av böcker från 
Studentlitteratur. Hör av dig om du är 
intresserad av några speciella böcker. 

Intresserad av NyTeknik? 
NyTeknik erbjuder SFK 20 % rabatt på 
helårsprenumeration. Läs om vårt 
erbjudande på: 
http://nyteknik.prenservice.se/ 
kodlandning?internetkod=324-3241053 

 
Njut av sommaren  
Vi i styrelsen hoppas att du tar dig tid att 
njuta av sommaren och kommer utvilad 
tillbaka till höstens aktiviteter.  

Hösten i SFK startar den 20e augusti i 
region Stockholm med seminariet ”Vägen 
till framgång – ledningens engagemang och 
integrerat lednings-system” - Varför ska 
man göra en kvalitetssatsning? 
Den 28e augusti har Luleå Tekniska 
Universitet 25års jubileum. Den firas med 
en konferens om ”Framtidens 
kvalitetsteknik och kvalitetsledning” 
tillsammans med SFK Norr och SIQ.                                    
 

– Vi ser fram emot att få nätverka med er 
på något av regionens eller sektionernas 
arrangemang och på WQD i Göteborg! 

20 augusti seminarium i 
Stockholm ”Vägen till framgång – 
ledningens engagemang och 
integrerat ledningssystem”  
 
28 augusti konferens i Luleå 
”Framtidens kvalitetsteknik och 
kvalitetsledning” 
 
 Augusti Café Kvalitet i Malmö 
studie-besök och after work på 
Malmö Live  
 
September har SFK Väst 
studiebesök på Swedish Match AB 
 
Sektionen TIPS kommer att ha 
seminarier om både IT-säkerhet bank 
och försäkring… samt STAM har ett 
seminarie om beslutskvalitet 

World Quality Day 
WQD 2015 - Lean med kvalitet! 
Boka årets WQD - 5 november på 
Svenska Mässan i Göteborg. Anmäl 
dig till ”get-together” den 4 november.  

Lean växer globalt inom såväl privat 
som offentlig sektor. I alltför många 
fall slutar satsningen med besvikelse. 
Ibland saknas en djupare insikt om 
konceptet och om hur viktig 
systematisk kvalitetsutveckling är för 
att lyckas med Lean. Lär dig av både 
motgångar och framgångsrika 
exempel och ta del av aktuella 
forskningsresultat på WQD’s 
seminarier i november.   

 Hjälp oss sprida WQD 2015 
… och information om densamma till 
intresserade kollegor och vänner!  
Gå med i LinkedIn - vi kommer att 
bjuda in er till SFKs diskussionsgrupp   
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