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Vi går nu in i en ny fas med FR2000 vilket känns mycket positivt. FR2000 Forum blir i
fortsättningen den marknadskanal som vi kommer att använda oss av. All kommunikation
via nyhetsbrev och hemsida till er certifierade företag, ägare, konsulter och revisorer sker
över dessa kanaler. Men inte bara till dessa grupper utan även till nya kunder och era
beställare. Vår förhoppning är att Ni kommer tillbaka till oss och ger information om vad
ni tycker ska förbättras kontinuerligt för att göra varumärket känt.
www.fr2000forum.se
FR2000
Vår hemsida www.fr2000.se kommer att vara kvar och användas som idag men där vi tar
bort ett antal delar som mer hör hemma under marknads-kanalen.
SFK Certifiering AB övertar administrationen
Som vi tidigare meddelat har SFK Certifiering AB och FR2000 i Sverige ek. för. slutit
samarbetsavtal om certifiering enligt standarden FR2000. Från 1 maj 2009 har SFK
Certifiering ensamrätt på revision och certifiering enligt denna standard. Samarbetsavtalet
innebär också att SFK tar plats i Rådet för FR2000 som är den grupp som ansvarar för
auktorisation och vidareutveckling av standarden.
Fr.o.m. den 1 januari 2010 tar vi nästa steg i utvecklingen i vårt positiva samarbete genom
att teckna ett utvidgat avtal där SFK Certifiering AB tar över administrationen av
revisionstjänsten vilket innebär att fakturering, utskrift av certifikat, revisionsprotokoll och
avvikelsehantering övergår till dem.
Nyförsäljning och marknadsföring kommer att finnas kvar hos FR2000 i Sverige
ekonomisk förening liksom Rådet för FR2000, kalibrering av revisorer och konsultträffar.
Allt detta gör vi för att stärka varumärket.
Kontaktpersoner inom SFK Certifiering AB
• Lennart Olsson Uppdragsledare
--Planering av revisionsuppdrag
--lennart.olsson@sfkcertifiering.se
--tel.nr: 036-19 00 87
• Monica Berggren Administration
--monica.berggren@sfkcertifiering.se
--tel.nr: 036-19 00 87
Nya priser fr.o.m den 1 januari 2010
Nya priser kommer att gälla fr.o.m. den 1 januari 2010. En extra årsstämma beslöt enhälligt
att nu gällande prislista skulle i varje staffling höjas med 1 000 kr/revision. Skälet till detta
är att stärka marknadsföringen i syfte att göra varumärket känt och att inför framtiden få en
bättre och starkare marknadsetablering.
Men inte nog med att priset höjs, dessutom har vi fått möjligheten att kunna få en prislista
som gäller företag med upp till 150 st anställda. Detta gör att administrationen minskar och
vi kan använda vår tid till att få fler kunder och stärka varumärket.
Flytt till nya lokaler

Vi står bakom
FR2000 Forum

Den 1 februari 2010 finns vi i nya lokaler på Årstaängsvägen 19 i Marievik på Liljeholmen
i Stockholm.

Marknadsföring
Har du lagt märke till att FR2000logotypen finns med i ELON-reklamen i
TV4?
Om inte titta i nedre högra hörnet. Detta är
vad en av ägarna bidrar med för att göra
varumärket känt. Mer kommer att ske
under 2010 så var uppmärksamma på vad
som händer.

Fråga-svarsservice
Den fråga-svarsservice som nya kunder och
konsulter tidigare fått av Mia Ewertz övertas
av Lars Svedje p.g.a. att Mia slutade hos oss
den 2 december. Hon slutade på egen
begäran.
Lars Svedje
lars.svedje@mvr.se
tel.nr: 08-762 75 05

Första forumet – bara början...
I slutet av april genomfördes det första FR2000-evenemanget på Globe Hotell i Stockholm.
Det var årets stora FR2000-arrangemang och blev en väldigt lyckad dag för de 125
deltagarna, där upphandlingsproblematiken stod i fokus. Representanter från Toyota,
Södertälje kommun, Konkurrensverket, Peab, S3F, Affe i Södertälje HB, samt både PLR
och MVR, höll grytan kokande. Dagen utmynnade bland annat i en skrivelse till
Finansdepartementet med förslag om förbättringar av lagen om offentlig upphandling. Med
det evenemanget sattes skutan definitivt i sjön. Håll ögonen öppna för information om
kommande program.

