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alla sammanhang. Likaväl som de satsat
på marknadsföring har de satsat på
utbildning av personalen. Det gör att de
tar sig an alla slags glasarbeten. Fallqvists
Glasmästeri var också det första GBFföretaget som certifierade sig enligt
kvalitetssäkringssystemet FR 2000

Vilket blir Årets Företag i
Glasbranschen 2015?
Och de nominerade är...
Fallqvists Glasmästeri i Karlskoga
Selins Glasmästeri i Sandviken
Eriksbergs Glasmästeri i Stockholm
Vilket företag som tar hem den
prestigefulla titeln Årets Företag i
Glasbranschen avgörs på
Glasbranschföreningens Kongress i
Stockholm 24 april. Representanter från
de nominerade företagen kommer att
intervjuas på scen i Aula Medica och på
kvällen tillkännages vinnaren under
Kongressmiddagen på Elite Hotel Marina
Tower. Missa inte det!

Motiveringarna lyder:
Fallqvists Glasmästeri

Fallqvists Glasmästeri i Karlskoga räknar
varje sommar in flera tusen besökare till
sitt framgångsrika företagsevent –
Fallqvist Glas Trophy. Ett nischat och
generöst heldagsprogram med musik,
glasutställning, bilshow och gratis förtäring
som blivit en årlig tradition och
publiksuccé och gett företaget mycket
uppmärksamhet och uppskattning vida
omkring. Ägarna, Anders och Monica
Ivansson, lägger också all sin tid på
glasmästeriet. De lever sitt varumärke i

Här i fantastiska Aula Medica vid Nya
Karolinska Sjukhuset i Solna genomförde
Glasbranschföreningen årets kongress
(24 april).
Vilket företag som skulle ta hem den
prestigefulla titeln Årets Företag i
Glasbranschen avgjordes också denna
dag.
De nominerade var: Fallqvists Glasmästeri
i Karlskoga, Selins Glasmästeri i
Sandviken
och Eriksbergs Glasmästeri i Stockholm.
Monica, Fallqvists Glas:” Det har vi
garanterat att tacka FR2000 för” .
”En andra plats blev det för Fallqvists
Glas. Mycket nöjda att komma så långt.”
säger ägarna Anders och Monica
Ivansson.
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För oss på FR2000 är Fallqvists
Glasmästeri Eftr. AB en vinnare! Första
företaget i Glasbranschföreningen som
införde FR2000 Verksamhetsledning. Året
var 2003. Vi lyfter på hatten, gratulerar
och önskar lycka till framöver, saluterade
Christer Sandin och överlämnade
blommor och ett foto från glasverksta´n.
”Hoppas att det blir flera certifierade
företag i Karlskoga och i hela landet,”
hälsar Monica.

Elever från Kom-igång kursen

Anm. Vi gratulerar Selins Glasmästeri som
blev årets glasmästeri.

Kom - igång kurs
med FR2000 den
5 maj på Quality Airport
Hotel Arlanda.

Maria Karlsson, Tolkförmedlingen, Jönköping
samspråkar med Magnus Almqvist, Grönlunds
Yrkesutbildningar, Solna

Första medlemsorganisationen i
FR2000 som har certifierat sig
Entreprenörföretagen AB en
serviceorganisation till Plåtslageriernas
Riksförbund som fick sitt certifikat i
februari 2015. Detta är den första
medlemmen i FR2000 ekonomisk
förening. Plåtslageriernas Riksförbund är
ett bransch- och arbetsgivarförbund med
representation på flera ställen i landet där
det finns företagsrådgivare. Enligt uppgift
ser de med stor tillförsikt framåt att ha
kunnat effektivisera sig genom att gå
igenom alla sina rutiner och få dem
enhetliga. Vi får gratulera dem till sitt
certifikat.
Ordinarie föreningsstämma hölls den
23 mars 2015
Föreningsstämma i FR2000 ekonomisk
förening hölls hos Företagarna den 23
mars i år. Det var en god uppslutning från
medlemmarna. Ny styrelse valdes enl.
följande:
Thomas Dahlberg, Ordförande PLR
Jimmy Sander, Ledamot ELON
Stefan Olofsson,Ledamot MVR
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Caroline Balkstedt , Ledamot
Tolkservicerådet
Lars Anderman,Ledamot SSR
Mathias Mellgren, Suppleant
Företagarna

om FR2000 där flertalet av Sveriges inköpare
från offentlig verksamhet deltar.

Ordinarie Rådsmöte hölls den
27 mars 2015
Den väsentliga frågan som diskuterades
och beslutades var följande,
kansliet fick i uppdrag att skaffa de nya
standarderna för ISO 9001 och
ISO 14001.
En arbetsgrupp tillsattes bestående av
ML, LS, HA med P-O som
sammankallande.
Denna arbetsgrupp har till uppgift att gå
igenom de nya standarderna för kvalitet
och miljö för att bedöma konsekvenserna
av ett eventuellt införande av ISO 26000.

FR2000 deltog på SOI-dagarna
SOI:s (Sveriges Offentliga Inköpare)
årskonferens 2015 genomfördes i Helsingborg
den 20-22 april där FR2000 deltog som
utställare.
Årets SOI-dagar slog i år nytt rekord med ca
650 deltagare.
Vi hade under dagarna många besökare i vår
monter som var intresserade att få veta mer om
FR2000.
Moderator under dagarna var Johan Wester
och bland föreläsarna kan nämnas
Charl Malan – Förhandlingsteknik
Mats Williander – Hållbara affärsmodeller
David Philips – Death by powerpoint
Lisa Stålspets – Svenska Spel och LOU
Samuel West – Kreativa möten
Jon Kihlman – Avtalsrätt och offentlig
upphandling
Slutsatsen av årets SOI-dagar är att det är ett
alldeles utmärkt forum för att öka kunskapen

Vi hade arrangerat en tävling där vinnaren fick en
surfplatta. Tävlingen gick ut på att svara rätt på ett antal
frågor rörande FR2000. Vinnaren fick sin surfplatta av
Peter Landin som är vår nye försäljningschef.

Vad är egentligen en
ansvarsförsäkring?
En ansvarsförsäkring är ett grundskydd för
ditt företag så du kan skydda dig mot
oförutsedda kostnader vid
skadeståndsskyldighet.

FR2000
Södra Malmgatan 7, 392 34 Kalmar • Telefon: 036-336 00 50 • info@fr2000.se • www.fr2000.se

2015 # 2
Många företagare tar tyvärr på sig
kostnader innan försäkringsbolaget har
hunnit reda ut vem som egentligen är
skadeståndsskyldig. GÖR INTE DET!
En till synes liten skada kan medföra
mycket stora kostnader i slutändan. Tar
du på dig ansvaret innan
försäkringsbolaget utträtt vem som är
skyldig får du oftast själv ta kostnaden.
Det faktum att du skadat en kunds
egendom innebär inte med automatik att
du blir skadeståndsskyldig.
För många räcker det dessvärre inte med
enbart en ansvarsförsäkring utan
kompletterande ansvarsförsäkring behövs
som anpassas efter er verksamhet.

Exempel på utökningar av
ansvarsförsäkring
Entreprenadansvar, utökad
ansvarsförsäkring för verksamhet på
entreprenad
Konsultansvar, skydd när du utför
rådgivning/konsultuppdrag.
Ren Förmögenhetsskada,
Miljöansvar, ersätter ex. sanering av
brandrök som skadar grannens fastighet.
Se till att du är rätt försäkrad, fråga våra
försäkringsrådgivare på SÄKRA om råd
och tips.
För mer information gå in på
http://fr2000.sakrast.se
Eller ta kontakt med våra
försäkringsrådgivare på Säkra Stenstaden
AB
Tel: 060- 61 25 30
E-post: stenstaden@sakra.se

Certifierade företag
Följande företag är certifierade sedan förra nyhetsbrevet

Företag

Ort

Industriunderhåll i Kungsäter AB
KG Mekaniska AB
KG Hjelmgrens Plåtslageri AB
Edhamres Byggnadsplåt & Smide AB
Andersson & Ågren Smides & Mek Verkstad AB
Kristianstads Industriservice AB
Alingsås Lås & Larmservice AB
Lerums Lås & Larmservice
Lås &Trygghet AB
Entreprenörföretagen AB
Boxholm Dental AB
Ett-Måleri i Järfälla AB
MästerMåleri i Dalarna AB

KARL-GUSTAV
KARL-GUSTAV
NORRKÖPING
NORRKÖPING
SUNDSVALL
KRISTIANSTAD
ALINGSÅS
LERUM
HELSINGBORG
STOCKHOLM
BOXHOLM
JÄRFÄLLA
LUDVIKA
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