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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ordförande har ordet
Snart är det Jul! Vi har ett spännande år bakom oss
där vi arbetat med att skapa förutsättningar för att
kunna leda och styra SFK in i framtiden. Det har
inneburit organisationsförändringar inklusive
styrelseförändringar i våra dotterbolag och nya roller
i förbundet. Vi i styrelsen har sett detta som
nödvändigt för att kunna genomföra de satsningar vi
vill göra framåt och nu fortsätter arbetet med att
definiera innehållet och formerna för dessa. SFK och
SFK:s medlemmar kan se fram emot en spännande
förändringsresa för förbundet och dess
medlemmar.  

Vi tydliggör att SFK:s uppgift är
- att driva kvalitets- och verksamhetsutvecklings-
frågor för att stärka Sveriges konkurrenskraft
- att SFK ska göra skillnad

Målet är också att Qvalify och SFK Utveckling ska utvecklas vidare. SFK ska vara mer
sammanhängande som koncern och en affärsplan för hela koncernen kommer att tas fram. 

För att uppnå förbundets mål förstärker vi SFK centralt med en Business Controller, en Senior
Affärsutvecklare och en Administratör. Vi vill med denna satsning utveckla stödet till och samverkan
med Regioner/Sektioner där SFK även i framtiden kommer att ha sin bas.

Allt detta ska göras med bibehållen lönsamhet för hela koncernen. Det innebär också en ny agenda
för det Operativa Utskottet, OU, inom förbundsstyrelsen. De nya centrala rollerna inom koncernen
kommer också att delta i OU:s möten framöver.

Styrelsen och jag passar på att önska alla våra medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt
Kvalitetsår,

Niklas Blomqvist
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Förbundsordförande SFK

SFK ökar aktiviteten som ägare till Qvalify
Den 22 november 2017 genomfördes extra bolagsstämmor för SFK Utveckling och för Qvalify.
Bakgrunden till förändringen vilken går under beteckningen "förändringsresan" är att SFK som
ägare till Qvalify, behöver kunna fungera bättre som koncern genom att öka informationsutbytet,
korta beslutsvägarna och skapa större insyn i sina dotterbolag. "Nu levererar vi SFKs potential med
nätverk, dotterbolag, energi och vitaminer i det här blodomloppet, och syresätter så att det rör sig
framåt" säger Niklas Blomqvist, förbundsordförande.  

Bilden ingår i det underlag som styrelsen arbetat fram under hösten 2017.

Visste du att Qvalify är ett av
Sveriges största
certifieringsorgan?
SFK är ägare av Qvalify, ett av Sveriges största
certifieringsorgan. Qvalify har hjälpt praktiskt taget alla
typer av verksamheter att kvalificera sig för sin marknad
sedan 1992.

Qvalify erbjuder certifiering av ledningssystem och utför

Besökte du WQD?
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revision enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001, AFS
2001 samt OHSAS 18001. De är ackrediterade av
Swedac fungerar även som en oberoende part vid olika
typer av inspektioner, granskningar, verifieringar och
kontroller. Även certifiering av ledningssystem som inte är
ackrediterad faller inom ramen för oberoende granskning.

Idag anlitas Qvalify av närmare 2000 företag och
organisationer i varierande storlekar. De flesta av
kunderna är små eller medelstora företag, men
även Elon, Mekonomen, Kungliga Tekniska Högskolan,
Chalmers, Riksdagsförvaltningen och Poolia ingår
i kundstocken.

Läs mer om Qvalify här.

SFKs Olle Jonsonpris för bästa
examensarbete 2017

Vi gratulerar vinnaren Maria Stenmark - och välkomnar
henne också som medlem i SFK.

Olle Jonson, en gång ordförande för European
Organisation for Quality (EOQ), arbetade mycket aktivt
med att föra utbildningen inom kvalitetsområdet framåt,
både nationellt och internationellt. SFK vill, i Olle Jonsons
anda, stödja utbildningen vid svenska högskolor och
universitet och delar därför årligen ut 'SFKs Olle
Jonsonpris' för bästa examensarbete inom
kvalitetsområdet.

Prisutdelning sker årligen i samband med World Quality
Day (WQD). Årets prissumma på 20 000 SEK gick till

SFKs och Qvalifys aktiviteter
drog fulla hus under World
Quality Day i Göteborg. För
tillgänglig dokumentation läs
mer här. 

SFK Småland
16-17 januari 2018

SFK-Småland ger en tvådagars
internrevisionsutbildning där
teori och praktik varvas.
Genomgång av bl.a.
processtänk, ISO 9001:2015,
revisionsmetodik samt
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Maria Stenmark för examensarbetet ”Storskalig
förändring i komplexa system – Utforskande av en
förändringsresa, från traditionell förvaltning till offensiv
kvalitetsutveckling i en kommun”.

Juryns motivering: I examensarbetet belyser författaren
vilka faktorer som är avgörande för en organisations
förmåga till storskalig förändring. Arbetet beaktar på ett
imponerade sätt den höga komplexitet storskalig
verksamhetsförändring innebär men lyckas ändå leda
fram till en rad nya, relevanta och användbara slutsatser.
Examensarbetet är mycket ambitiöst och föredömligt
genomfört. 

Ta del av det vinnande bidraget:
http://www.sfk.se/sv/olle_jonsson.

Maria Brandt - ny i rollen som
Business Controller
Maria Brandt är idag Ekonomi-Administrativ chef på
Qvalify och kommer framöver även att vara Business
Controller för SFK. Hon började sin anställning på Qvalify
i april 2006 då de hette SFK Certifiering. Såhär
presenterar hon sig själv:

"Jag heter Maria Brandt och är nyligen fyllda 40 år. Bor i
villa på landet, ca 2 mil utanför Jönköping med sambo
och två barn, Olle som är fem år och Lilly som är drygt ett
halvår. I familjen finns även 5 hönor och en tupp! På
fritiden gillar jag att vara utomhus. Jag är nog även
ganska idrottstokig och följer de flesta sportevenemang i
den mån jag hinner. Favoritlaget är HV71.

Dessa snart 12 år har gått otroligt fort och jag har varit
med om Qvalifys fantastiska resa. Det har varit
stimulerande arbetsuppgifter och nya utmaningar så det
har aldrig blivit långtråkigt.

När det nu blir ett tätare samarbete mellan Qvalify och
SFK så tror jag att det kommer bli många fördelar för oss
båda."

Det kommer säkerligen
vara en omställning och
en del frågetecken som

planering, genomförande och
rapportskrivning av skarp
revision. Tips ges även hur
man kan ”popularisera” sin
revisionsverksamhet. 

Läs mer här. 

SFK Väst
31 januari 2018

Vad är ett modernt
verksamhetsledningssystem
2018 och hur får man det
levande?

Den 31 januari bjuder vi in till
ett seminarium med praktiska
inslag. JanE Larsson från 2c8
AB har lång praktisk erfarenhet
att utveckla verksamheter
sedan mitten på 90-talet. JanE
har en bakgrund som
kvalitetschef och
verksamhetsutvecklingskonsult.
Sedan 11 år har han byggt upp
företaget 2c8 ABsom utvecklar
ledningssystem. Där lever de
som de lär. Läs mer här.

SFK Stockholm
15 februari

Kombinera en god frukost med
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ska rätas ut och det ser
Maria positivt på. Om ni
har några funderingar får
ni gärna kontakta henne.

 
maria.brandt@qvalify.se 
telefon 036-336 00 02

Gun Flemme går i pension
Vår fantastiska spindel i
nätet, Gun Flemme, som
ansvarat för SFKs
medlemsservice sedan
den 1 september 2011 går
i pension vid nyår. Gun
berättar:

"När jag började fanns
Medlemsservice på
rekryteringsföretaget
Personal Direkt AB i
Malmö. Jag arbetade då
också med administration
för Personal
Direkt. Marcus Willman
var ordförande och sedan
Kristian Widén, Marie
Källum, Per-Olof Lund och
nu Niklas Blomqvist. Det
har varit mycket trevliga år
framför allt kontakten
med medlemmarna och
förtroendevalda inom
SFK. Efter 46 års yrkesliv
ser jag framemot att helt
styra min egen tid. 

Vilket kommer att bli lätt då vi har sju barnbarn och ett
åttonde på väg. Dessutom kommer min man och jag att

ett spännande föredrag
av Anders Ljungberg, CEO
Trivector LogiQ AB. Anders har
doktorerat i processorientering
vid LTH och är en ofta anlitad
och mycket uppskattad
föredragshållare. "Nya
förväntningar, nya möjligheter –
framtidens
verksamhetsutveckling behövs
nu!"

Verksamheter utsätts för allt
mer likartade utmaningar.
Nästan oavsett bransch så är
omvandlingstrycket stort pga
välbekanta trender som
digitalisering, global konkurrens
och kunder med mer makt än
någonsin. Läs mer här. 

Medlemsförmåner

Du utnyttjar väl dina
medlemserbjudanden? 

Rabatt på böcker och
tidskrifter, bland andra hos
Studentlitteratur

Rabatter på SFKs och SIS
utbildningar och seminarier

Region- och
sektionsaktiviteter
till medlemspris

Rabatt vid hotell- och
konferensbokning på Elite

mailto:maria.brandt@qvalify.se
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fortsätta resa så ofta som möjligt. Vi kommer också
gemensamt att fortsätta med våra studier i Italienska
samt träna regelbundet."

Gun har varit en fantastisk tillgång under alla dessa år
med sin höga servicenivå gentemot både medlemmar och
styrelse, ett stort tålamod och ett mycket gott
ordningssinne. Vårt djupa tack och fortsatt lycka med
familj, resor och annat roligt framöver!

SFK välkomnar nya medlemmar
Camilla Andersson, Bromma Air Maintenance AB
Maria Stenmark, Vinnare av Olle Jonsonpriset 2017
Gunnel Wikenholm, Saltsjöns Projektstöd AB
Anders Bergman, Greenfinger AB
Anders Andersson, ASKK AB
Christoffer Ewers, Qvalify AB
Mikael Rådberg, Forshaga kommun
Madeleine Marklund, Inera
Anda Embretsen, Hedersomnämnande Olle Jonsonpriset
2017
Ulrika Lauritzen                           -
Anette Gustafsson, Färg och Form Måleri i Skövde AB

Hotels

Rabatt på Qvalifys öppna
utbildningar

Läs mer här.

Region Norr
SFKs styrelse vill sända en speciell tanke och
deltagande till region Norr där ordförande, Kent
Jonsson, tidigare i höst gått bort efter en kort tids
sjukdom.

Vi minns Kent som en varm person med stort
intresse för kvalitetsfrågor. Om någon i regionen
vill fortsätta Kents fina arbete för SFK, ta kontakt
med vår ordförande Niklas Blomqvist. Vi
återkommer efter helgerna till våra medlemmar i
SFK Norr.

Medlemserbjudande från Studentlitteratur
Kvalitet är viktigare än någonsin. Vare sig man
arbetar inom det privata näringslivet eller inom
offentlig sektor är det avgörande såväl för

Prenumerera Dela
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meningsfullheten i det man gör som för långsiktig
överlevnad att man lyckas hålla god kvalitet i sin
verksamhet. Ändå misslyckas många
kvalitetsinitiativ och traditionell kvalitetsstyrning
ses inte alltid som en lösning. Anledningen kan
vara att den traditionella kvalitetsteorin är alltför
ensidigt tekniskt inriktad. Kvalitet måste skapas av
människor, för människor. Utan förståelse för
mänskliga känslor, relationer och drömmar
kommer man aldrig att kunna skapa bestående
kvalitetsförbättringar. Du hittar boken och många
andra böcker inom kvalitet till medlemsrabatt
på https://www.studentlitteratur.se/#kampanj/sfk

Om SFKs nyhetsbrev
SFKs nyhetsbrev utkommer fyra gånger per år.
Ansvarig utgivare är förbundsordförande Niklas
Blomqvist. Har du synpunkter på dess nya
utformning eller material du vill bidra med?

Kontakta SFKs vice förbundsordförande och
redaktör Anne A Marbrandt,
anne.abrahammarbrandt@sfk.se.
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SFK Svenska Förbundet för Kvalitet är kunskaps- och inspirationskällan för offensiv verksamhetsutveckling.
SFK erbjuder sina medlemmar nätverksträffar, seminarier och utbildningar inom området kvalitets- och

verksamhetsutveckling. Du når vår medlemsservice vardagar kl 8-13 på tel nr 08-753 97 44.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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