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VERKSAMHETSHANDBOKEN  
  

Syfte  
Verksamhetshandboken klargör förbundets organisation och arbetssätt och är ett 

stöd för den operativa verkställande ledningen (OU) samt ger ett ramverk att förhålla 

sig till i regioner och sektioner. Den är ett hjälpmedel för att samordna verksamheten 

inom SFK.  

 

Verksamhetshandboken är tillsammans med stadgarna, SFKs styrande dokument 

och ska uppfylla kraven i SFKs dokumenthanteringssystem. 

  

Ansvar  
SFKs förbundsstyrelse (styrelsen) ansvarar för att verksamhetshandboken är aktuell 
och kommunicerad. Verksamhetshandboken justeras löpande vid behov av OU och 
på förslag av ledamöter i styrelsen. Styrelsen granskar föreslagna ändringar minst 
en gång om året. Vid den årliga planeringskonferensen finns 
verksamhetshandboken som en stående punkt i dagordningen där beslut om införda 
justeringar fattas. 
 

1.  VERKSAMHETSINRIKTNING  
  

SFKs inriktning är att: 

• Driva kvalitets- och verksamhetsutvecklingsfrågor för att stärka Sveriges 

konkurrenskraft 

• Utveckla medlemmarnas kunskap och kompetens 

• Verka för informations- och erfarenhetsutbyte mellan förbundets medlemmar och 

andra intressegrupper 

• Vara officiell remissinstans i ärenden som berör kvalitet och 

verksamhetsutveckling i Sverige 

 

1.1 Mångfaldspolicy  

  

Bakgrund  
Mångfald är en framgångsfaktor och en kvalitetsfråga. Bred sammansättning i en 
grupp bidrar till fler infallsvinklar och ökar diskussionernas innehåll och höjd samt 
kvaliteten på de beslut som tas. Mångfaldsarbete inom SFK är därför viktigt och gör 
SFK attraktivare.  Mångfaldsaspekten ska inte ses som en speciell fråga utan ska 
beaktas i den dagliga verksamheten och genomsyra hela SFK.  
  

Styrelsernas sammansättning  
I styrelser inom SFK ska en allsidig sammansättning beträffande kompetens, 
erfarenhet, kön, ålder och etniskt ursprung eftersträvas. En översyn av vilken 
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sammansättning styrelsen ska ha ska göras inför val av ny styrelse. 
Valberedningar har här en viktig roll.   
  

Sammansättning av valberedningar, arbetsgrupper och talare vid 
aktiviteter  
Vid tillsättning av valberedning, arbetsgrupper samt vid val av talare till aktiviteter 
anordnade av SFK ska en allsidig sammansättning beträffande kompetens, 
erfarenhet, kön, ålder och etniskt ursprung eftersträvas.   

 
2. ORGANISATION  
  

2.1 Organisationsnummer  

SFKs organisationsnumret är 802010-3381  
  

2.2 Kansli  

Kanslistöd inklusive redovisningstjänster kan köpas från externt bolag.  
  

2.3 Regioner   

Landet är uppdelat i nio regioner:  
SFK Norrland, Regionförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet  
SFK Dalarna – Gävleborg, Regionförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet  
SFK Värm Dal – Örebro, Regionförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet  
SFK Sörmland – Västmanland, Regionförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet  
SFK Stockholm, Regionförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet  
SFK Väst, Regionförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet  
SFK Östergötland, Regionförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet  
SFK Småland, Regionförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet  
SFK Syd, Regionförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet  
  

2.4 Sektioner   

SFK har för närvarande fem sektioner:  
Livsmedel, läkemedel och kemisk-tekniska produkter SFK - LLK  
Fordon SFK - F  
Bygg SFK - B  
Tillförlitlighet och Produktsäkerhet SFK - TIPS  
Statistisk metodik SFK – StaM  
 
2.5 Bolag  

SFK äger två bolag:  
Qvalify AB: Organisationsnummer 556440 - 1551  
SFK Utveckling AB: Organisationsnummer 556516 - 4588  
Ansvar framgår av aktiebolagslagen.  
Styrning av bolagen framgår av ägardirektiven. 
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2.6 Arbetssätt  

Vid behov kan SFK starta nätverk, arbetsgrupper eller separata projekt. Tidplan och 
mål samt kostnadsuppskattning ska, vid mer omfattande projekt, utarbetas och 
godkännas av styrelsen före igångsättning. 
     

3. UPPGIFTER / ANSVAR  
  

3.1 Förbundsstyrelsen   

OU skickar kallelse med dagordning till styrelsemedlemmar senast två veckor innan 
samt övrigt material för beslut på styrelsemötet skickas till styrelsemedlemmarna 
senast en vecka innan styrelsemöten. Protokoll läggs ut på SFKs hemsida senast 
två veckor efter mötet.  
  

Styrelsen företräder förbundet och leder dess verksamhet utgående från stadgar, 
fullmäktiges beslut och verksamhetshandbok. Styrelsen ska även i 
verksamhetsberättelsen redovisa utfall av föregående års beslut. Styrelsen är ytterst 
ansvarig för all kommunikation direkt till medlemmar och via hemsidan. 

Ordförande ansvarar för att:  
• Leda styrelsearbetet  

• Distribuera kallelser innan möten  

• Ha/ta kontakt med press, organisationer och myndigheter  

• Arbeta för att göra SFK mera känt (drivande, debattera)  

• Ha/ta kontakt med regioner och sektioner   

• Få hela SFK att arbeta mot uppställda mål 

  
Befogenheter för ordförande: 

• Attesträtt enligt 4.2 

    

 Vice ordförande ansvarar för att:  
• Vara insatt i verksamheten för att kunna agera som ordförande  

• Vid behov leda ett specifikt ansvarsområde 

 
Befogenheter för vice ordförande: 

• Vice ordförande har samma befogenheter som ordförande vid dennes frånvaro 

    

SFKs kansli ansvarar för att: 
• Skriva protokoll där det klart framgår fattade beslut och ansvarig för 

genomförandet 

• Införa de ändringar i verksamhetsboken och övriga styrande dokument, som 

godkänts av styrelsen 

• Distribuera protokoll 
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• Vara insatt i verksamheten  

 
Befogenhet och arbetsuppgifter för SFKs kansli: 
Regleras i avtal mellan SFK och uppdragstagaren om denna uppgift outsourcas. 
Ledamöternas ansvar är att: 

• Vara förberedda inför möten och delta aktivt  

• Verkställa fattade beslut  

• Vara lojala med fattade beslut  

• Informera från förbundsmöten till regions- och sektionsstyrelser och vice versa  

• Vara insatta i SFKs styrande dokument 

• Marknadsföra SFK   

• Värva nya medlemmar  

• Bidra till SFK:s utveckling  

     

 

3.3 Regioner och sektioner 

  

Varje region och sektion består av styrelse och medlemmar. Regionernas och 
sektionernas uppgift är att på bästa sätt ta tillvara medlemmarnas och föreningens 
intressen. Sektioner företräder speciella bransch- och intresseområden. 
  

Regioner och sektioners ansvar är bl. a. att:  

• Följa verksamhetshandboken  

• Sköta sin del på hemsidan  

• Anordna aktiviteter, t.ex. temakonferenser, frukostseminarier, 

utbildningsaktiviteter. 

• Vid anmodan anordna nationella kvalitetsdagar  

• Vid behov utse representant för specifikt fokusområde  

• Stimulera medlemmarnas intresse för kvalitetsarbete  

• Följa upp utfall av verksamhet och önskemål/behov hos medlemmar i 

region/sektion  

 

Befogenheter för regioner och sektioner: 
Region- och sektionsföreningar äger rätt att utfärda egen verksamhetshandbok med 
detaljerade föreskrifter och regler för den egna verksamheten. Dessa föreskrifter och 
regler får inte stå i strid med SFKs styrande dokument. 
 

3.4 Bolag  

SFK:s affärsverksamhet bedrivs i aktiebolag. Bolagens ändamål och verksamhet 
framgår av bolagsordning och ägardirektiv.   
  

Uppgifter för bolagsstämman:  
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Fatta beslut enligt lagstiftning, bolagsordning och ägardirektiv.   
   

Uppgifter och regler för bolagsstyrelserna är att:  

• Inom respektive bolagsstyrelse välja ordförande och utse VD samt besluta om 

firmateckning 

• Utarbeta verksamhetsplan i enlighet med ägarens direktiv med angivande av 

bolagets inriktning samt vilka strategier som ska tillämpas  

• Upprätta budget  

• Fastställa mål 

• Följa upp och kontrollera verksamheten så att budget och andra fattade beslut 

följs  

 
3.5 Kvalitetsdagar  

Varje år ska anordnas minst en nationell konferens - WQD, andra torsdagen i 
november. I förekommande fall kan styrelsen besluta att även andra 
Kvalitetsdagar arrangeras.  
   

För de nationella sammankomsterna som bestämts av styrelsen och som beskrivs i 
dokumentet SFKs årscykel, gäller följande regler: 
• Ansvarig region/sektion utses minst ett år i förväg av styrelsen  

• Ansvarig förening tar del av tidigare arrangörers erfarenheter och råd. 

• Budget godkänns av styrelsen alt OU 

• Inbjudan distribueras minst två månader före konferensen 

• Slutrapport skrivs och delges av styrelsen och kansli senast 3 månader efter 

sammankomsten 

• SFKs alla medlemmar deltar till rabatterat pris  

• WQD är ett SFK övergripande arrangemang, vars ev. överskott ska fördelas 

mellan arrangerande region/sektion och SFK. Vid positivt nettoresultat fördelas 

detta med 50 % till regionen och 50 % till SFK. Vid negativt nettoresultat täcks 

detta av SFK. Arbetstid för planering och genomförande arvoderas inte.  

• Fördelningen av överskott/underskott av andra nationella konferenser förhandlas 

mellan parterna för varje arrangemang 

 
3.6 Planeringskonferens  

En gång per år anordnar SFK ett möte för styrelserna i SFK:s alla regionföreningar 
och sektioner. Mötet hålls normalt på våren.   
  

3.7 SFKs hemsida  

Hemsidan ska bidra till att sprida information om föreningens verksamhet både till 
medlemmar och till allmänheten. Ansvarig för hemsidan utses av styrelsen.   
  

3.8 Valberedning  
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Valberedningens förslag ska senast två veckor före fullmäktigemötet finnas 
tillgängligt på SFK:s kansli och ska beakta SFK:s mångfaldspolicy när förslag till 
ledamöter tas fram.  
 
Valberedningens uppdrag är att bereda val av: 

 Fullmäktigemötets ordförande 

 Förbundets styrelseordförande, vice ordförande och controller 

 Övriga styrelsemedlemmar och suppleanter i förbundets styrelse 

 Revisor och intern verksamhetsrevisor inom förbundet 

 Styrelseordförande och styrelseledamöter samt revisorer i SFK:s bolag 

  

Samtliga föreslagna ledamöter ska vara vidtalade och förklarat sig villiga att anta 
uppdraget.   
(Valberedningen ska samråda med förbundsstyrelsen vid framtagande av kandidater 
till förtroendeposter inom SFK och följa instruktioner i riktlinjer/direktiv i dokument 
XXX. Under utarbetande) 
 
3.9 Operativa utskottet (OU)  

  

Syfte  

Syftet med operativa utskottet (OU) är att fungera som den operativa verkställande 
ledningen och driva SFK framåt utifrån uppdrag och behov samt förbereda och 
verkställa beslut.   
  

Utskottets sammansättning  

Det operativa utskottet ska utgöras av minst tre personer; ordförande, vice 
ordförande och verksamhetsstrateg. Ett utökat utskott (OU+) består av Daniel 
Rosander (VD, Qvalify AB), Peter Landin (kanslichef i SFK/senior affärsutvecklare i 
SFK Utveckling AB) och Maria Brandt (business controller i SFK Utveckling AB). Vid 
behov kan ytterligare personer adjungeras. 

 
Uppgifter och ansvar för utskottet är att: 

• Bereda, bedriva och besluta i löpande strategiska och verksamhetsmässiga 

frågor som uppkommer mellan styrelsens sammanträden.   

• Bereda beslut beträffande organisationsfrågor, årsbudget och medlemsavgifter 

som ska behandlas i styrelsen.  

Ekonomi  

De personer som arbetar i OU ersätts för del av arbetad tid. Ekonomisk ersättning 
budgeteras och utbetalas av SFK. Ersättningsnivån bestäms av styrelsen samt 
redovisas i budgetförslag på fullmäktigemöten. Tid för uppdraget måste kunna 
disponeras även under ordinarie arbetstid/kontorstid. 
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4. EKONOMI  

  

4.1 Medlemsavgifter  

Årsavgiften fastställs av fullmäktige.  
Kansliet skickar faktura under året till samtliga medlemmar. 
Uppföljning av medlemmar i regionen som inte betalat sin medlemsavgift sker med 
hjälp av kansliet 
   
4.2 Attestregler  

Ordförande och business controller har var för sig attesträtt upp till 2 basbelopp. En 
attestlista är under utarbetande.  
 
4.3 Arvoden 
Ersättning kan utgå och förutsätter att genomfört arbetet redovisas mot aktiviteter 
och budgetposter godkända av OU. Budgetering av ersättning kan ske enligt två 
modeller: 
 

Personbudget: baserat på att en ledamot tar på sig att driva ett antal uppgifter/roller 

löpande över tiden ska en månatlig budget avsättas för den personen att disponeras 

för genomförandet av dessa. Så är fallet med OUs arbete. 

Projektbudget: baserat på att en viss aktivitet ska genomföras av en eller flera 

personer ska en budget upprättas för personerna som driver arbetet och som 

disponeras av den som är utsedd att leda projektet eller aktiviteten. 

När det gäller konsultarvoden ska varje ledamot ansvara för månadsvis rapportering 
av sitt genomförda arbete. Redovisningen ska vara nedbruten per dag och samtliga 
timmar varje dag ska kopplas till relevant budget. Ersättningskrav för konsultarvode 
ska redovisas senast 3 kalendermånader från genomförande för att ge rätt till 
ersättning. 
 
4.4 Reseersättning  

Ersättning utbetalas för faktiska utlägg mot kvitto då allmänna färdmedel utnyttjas. 
Då privat bil används betalas milersättning, för närvarande 33 kr/mil. 
 
 

5. INFORMATIONSSÄKERHET OCH DOKUMENTHANTERING  
SFK ska utarbeta rutiner, processer och verktyg för att upptäcka, rapportera och 

utreda incidenter med personuppgifter och följa EU:s nya dataskyddsförordning, 

GDPR (General Data Protection Regulation). 
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SFK ska följa grundläggande principer som att: 
• Inte samla in mer information än vad som behövs 

• Inte behålla informationen längre än nödvändigt och att  

• Inte använda uppgifterna till något annat än vad de samlades in för  

 
SFK ska bygga in dataskydd i systemen (privacy by design) enligt direktiv i 
dataskydds-förordningen. Kanslichefen ansvarar för SFKs system, verktyg för insyn i 
och rutiner kring informationssäkerhet: 
• Dataintrång eller på annat sätt förlorad kontroll över uppgifter som behandlas 

måste dokumenteras och rapporteras till tillsynsmyndigheten, senast inom 72 

timmar. 

• Om incidenten kan leda till att personer utsätts för allvarliga risker som t.ex. 

diskrimine-ring, ID-kapning, bedrägeri eller finansiella stölder informeras 

registrerade personer/ medlemmar.  

Information/dokument på hemsidan hanteras enligt informationsklassning 

nedan (se 5.2) med säkerhet genom inloggning och behörigheter efter 

målgrupp (styrelse, kansli, OU, ordföranden, medlemmar). 

 
5.1 Dokument-ID och filbenämning 

Logotyp och föreningsmärke ska följa den grafiska profilen. Se hemsidan 
www.sfk.se   
Riktlinje för dokument som upprättas inom SFKs verksamhet är att följande struktur 
för id och benämning: SFK + Dokument + Version: nummer + Datum + Klass: 
nummer (se 5.2) 
  

SFK/logotyp Dokument Klass # Version: # Datum 

 

Sätt att benämna filer: SFK_Dokument_ Klass:#_Version:#_Datum 

 

5.2 Klassning av information och principer för access 

SFK har följande klassificeringsstruktur som representerar verksamheten och som 
OU använder för att kategorisera olika typer av information/dokument och 
informationsägare/målgrupp för revision/access:  
1. Kritisk information för SFK  

• styrelsen och kansli har access 

2. Styrelseinformation 

• styrelsen och ordföranden i regioner/sektioner har access  

3. Medlemsinformation 

• medlemmar har access 

4. Öppen och publik information 

• tillgänglig för alla 
 


