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

 

Nu rullar allt igång igen – ta fram kalendern! 

Så fick vi äntligen de där efterlängtade sommarveckorna. Men vem vill 
ligga kvar i hängmattan nu när höstens första aktiviteter drar igång? 
Gotta dig i medlemskapet och ta del av vad som bjuds! 

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

Arbetsgrupperna 2015-2016 
SFKs arbetsgrupper har påbörjat 
arbetet med en ny webbsida, utveckling 
av föreningens kommunikation, ökad 
medlemsnytta respektive att utreda 
framtida finansiering av SFKs 
verksamhet. Nu processas 
projektplanerna för en fortsatt positiv 
utveckling av SFK. 

Olle Jonson-priset 
Vi gläds åt att vi fått in 26 ansökningar 
till Olle Jonsonpriset! Den 5 november, 
under WQD, får lyckliga pristagare ta 
emot äran och 20 tkr för sin uppsats 
inom kvalitetsområdet.  

Nya medlemsförmåner  
Under försommaren och fram tills nu 
har vi fått igång ett antal medlems-
förmåner. För koder och mer 
information ser du när du loggar in dig 
på medlemssidan på www.sfk.se 
Under hösten kommer fler nyheter… 

Kontentan (Nyhet) 
50 % rabatt på årsprenumeration av 
Kontentan. Den utkommer 20 ggr per 
år med en sammanfattning av det 
viktigaste ur aktuella management-
böcker om företagsledning, 
organisationsutveckling, marknads-
föring och personlig utveckling. Den 
finns i tryck, digitalt och som ljudbok. 
Därtill finns över 100 exklusiva 
föreläsningar om ledarskap att tillgå, 
med Sveriges bästa föreläsare.  

Elite Hotels (Nyhet)  
SFK har tecknat ett Flexavtal med Elite 
Hotels vilket ger dig som medlem rabatt 
på logi och konferenslokaler. Elite 
Hotels har över 30 hotell från Malmö till 
Kiruna.  

Studentlitteratur och NyTeknik 
Läs mer på SFKs inloggningssida. 

 
Vi tackar för bilden som lades upp på SFKs 
facebookgrupp av Sirkka Persson. 

SIS (en nygammal förmån) 
Logga in och läs mer…  

Ett lästips på webben 
Trender inom standardiseringen 
SIS skriver att standardiseringen ofta ligger i 
framkant av utvecklingen. När världen 
förändras finns också stora behov av att ta 
fram gemensamt överenskomna lösningar på 
de behov och möjligheter förändringarna 
medför. På sidan kan du läsa mer om några 
av utmaningarna och hur standardiseringen 
antar dem. 
Sidan tar upp globaliseringen, hållbart 
samhälle, den åldrande befolkningen, fria 
rörligheten inom Europa och 
informationssamhällets behov av 
standarder…  
Läs mer och följ intressanta länkar på: 
www.sis.se/tema/nystandardisering/Trender-
inom-standardiseringen/  
 
Kontakta gärna oss om lästips eller 
intressanta seminarier på webben… 

SFK September  
SFK Väst gör studiebesök på 
Swedish Match AB, Göteborg 

SFK Östergötland, Norrköping 
– 16 september kl.15-17, i 
Propias lokaler. Seminarium 
om processledning i komplexa 
organisationer  

SFK Oktober   
SFK Småland, Vrigstad 
Värdshus. 16 oktober, kl.9-16. 
Seminarium om ”Nyheterna 
inom ISO 9001 och 14001”.  

SFK Stockholm arrangerar 
frukostmöte den 16 oktober: 
”LEANFILOSOFIN; Nyckeln till 
lyckat förändringsarbete”. 
Samarrangemang med ITQ. 

Internationellt  
Quality for the future of the 
world, Budapest 26-27 
oktober,  IAQ World Quality 
Forum 2015,  arrangeras av 
IAQ och EOQ-medlem 
www.iaq2015.com  

The Future of Quality,  
Bryssel, den 29 oktober  
arrangeras av EOQ och ASQ. 
www.kwinta.be/evenement/con
gress-future-quality 

World Quality Day 2015 
LEAN MED KVALITET! 
Fyra intressanta seminarier. 
Boka årets WQD - 5 november 
på Svenska Mässan i 
Göteborg och anmäl dig till 
”Get-Together” på kvällen den 
4 november.  

Hjälp oss sprida WQD!  
… bjud in vänner och kollegor 
och gilla oss på LinkedIn! 
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