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Konsultmöte genom-
fördes den 28-29  
oktober i Kalmar 
 
11 konsulter deltog vid konsultmötet som 
innehöll en utbildningsdel där Lennart 
Olsson Revisionsledare från SFK Certifie-
ring AB och Bo Arnesson Euro Trading 
Konsult AB 
informerade om den nya standarden. 

Den andra dagen fick konsulterna en pre-
sentation av franchisesystemet och dess 
regelverk. 
 
Vid nästa styrelsemöte med 
FR2000 i Sverige ekonomiska 
förening den 21 november kom-
mer det att beslutas vilka konsul-
ter som kommer att ingå i det 
nya franchisekonceptet. 
De konsulter som finns presente-
rade på vår hemsida idag kom-
mer att tas bort 2014-01-01 och 
enbart de konsulter som ingår i 
franchisekonceptet blir presente-
rade där. 

 

      

FR2000-appen kommer att försvinna, men 
i stället finns vi numera på. 

 
 
Gå gärna in och titta…..glöm inte att gilla! 
 

 
 

 
 
FR2000 i Sverige ekonomisk förening 
kommer att delta på Kvalitetsmässan den 
19-21 november 2013 på Svenska Mäs-
san i Göteborg.  
Kom gärna och besök oss, vi finns i mon-
ter G 06:22 
 

 
Vi har nu tagit fram ett nytt klistermärke för 
certifierade företag, där även arbetsmiljö-
delen finns med. 
Du som vill ha de nya klistermärkena, 
skicka ett mail kerstin.sturesson@mvr.se 
så skickar vi klistermärkena, så fort de är 
tryckta. 

mailto:kerstin.sturesson@mvr.se


 

 

FR2000 

Södra Malmgatan 7, 392 34 Kalmar   •   Telefon: 0480-233  00 •  info@fr2000.se •  www.fr2000.se 

2013 # 5 

      
 
SMEKALLE AB det fiktiva före-

taget som hjälper dig att möta morgonda-
gens krav. 
Vi har nu tagit fram det fiktiva företaget 
SMEKALLE AB som vi benämnt FR2000 
Stålbyggare. SMEKALLE innehåller 
FR2000 integrerat med SS-EN 1090 och  
SS-EN ISO3834 för utförandeklass EXC 1 
och 2, normalt utförande. Tanken bakom 
detta är att du som stålbyggare ska kunna 
förbereda dig för en kommande certifiering 
mot EN 1090 för att kunna CE-märka dina 
bärverksprodukter. 
 
Pärmen kostar för medlemmar i MVRs  
Stål- & lättbyggnadsförening  
1 000 kr + moms,  
för icke medlemmar 5 000 kr +moms.  
När fakturan är betald erhåller ni pärmin-
nehållet digitalt. 
Till detta erbjuder vi en kurs som ger dig 
en hjälp till självhjälp för att kunna ge dig 
inblicken i vad du behöver göra steg för 
steg. 
Kursen omfattar 6 timmar hos ditt företag 
och kostar 10 000 kr + moms. Kursledare 
är Bo-Gert Lundgren allmänt kallad  
”Lurvas”. Eventuella reskostnader till-
kommer. Tid och plats bestäms i samråd 
med föreläsaren. 
Intresseanmälan gör du till info@fr2000.se 
eller tel. 0480-233 00. 

Årsstämman mars 2014 
 
Undertecknad efterlyser förslag på leda-
möter till styrelsen i den ekonomiska före-
ningen. I dagsläget är det två vakanser i 
styrelsen. Nuvarande ledamöter är: 
 
Anders Åström   SSR Ordförande 
Thomas Dahlberg  PLR 
Stefan Olofsson  MVR 
Göthe Johansson  ELON 
Lotten Svensson  Företagarna 
 
Lars Svedje, valberedningen 
lars.svedje@mvr.se  

                 
                       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certifierade företag 
Följande företag är certifierade sedan förra nyhetsbrevet 

 
Utfärd.dat      Företag                                                                      Cert nr 
2013-08-22    Örestad Dentallab AB, Malmö                                 841 
2013-08-23    Helanders Måleri AB , Stenugnsund                                 821                        
2013-09-02    ELON Elektrohuset i Falköping AB, Falköping                  843 
2013-09-05    Byggadministratör Peter Sörensson AB, Göteborg           838 
2013-09-12    JRF Mark AB, Täby                                                           831 
2013-09-12    JRF Drift AB; Täby                                                            831 
2013-09-12    Svensk Arena Service AB,Täby                                        831 
2013-09-16    Första Hjälpencentrum AB, Västerås                                844 
2013-10-09    Systrarna Nilssons Fastighets AB, Sollentuna                  853 
2013-10-21    Östergötlands Pulverlackering AB, Vadstena                   856 
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