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Pressmeddelande från
årsstämman:

FR2000 ekonomisk förening bestämde vid årsstämman

i mitten av mars att göra en satsning för att stärka iden-

titeten och kännedomen om ledningssystemet FR2000.

FR2000 är ett integrerat ledningssystem för kvalitet,

miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens, särkilt

anpassat för mindre och medelstora organisationer.

FR2000 utgår från standarderna ISO 9001, ISO 14001

och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter

om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Även

Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brand-

skyddsarbete, SRVFS 2004:3 ingår.

Poängen med FR2000 är att alla delar är integrerade i

ett enda ledningssystem, som därigenom blir enklare att

implementera och underhålla. Tanken är att små som

stora organisationer själva ska kunna införa systemet

utan att vara beroende av extern hjälp, vilket håller ned

kostnaderna. Även kostnaderna för revision och certifie-

ring är lägre, jämfört med att ha flera separata lednings-

system.

FR2000 har under de senaste 25 åren utvecklats till en

mycket stark produkt, juridiskt likvärdig med ISO 9001

och ISO 14001.

Problemet idag är att FR2000 inte alls har samma kän-

nedom och status som kvalitets- och miljöledningssy-

stemen från ISO. Därför blir slutkundens upplevda nytta

av en FR2000 certifiering inte lika stark, vilket i sin tur

minskar incitamentet för att exponera FR2000-sigillet

tillsammans med det egna varumärket i marknadskom-

munikation m.m. Det blir därmed en negativ spiral.

Styrelsens mål är därför att vitalisera varumärket

FR2000 och därigenom öka kännedom, intresse, status

och i förlängningen – antal certifierade företag. De certi-

fierade företagen ska dessutom få ett tydligare mer-

värde av att hänvisa till FR2000 i sin marknadskommu-

nikation.

Den positiva spiralen för FR2000 bygger i första hand

på att de certifierade organisationerna måste känna

stolthet över sitt certifikat, och att de ska se det som en

självklarhet att visa detta i sin marknadskommunikation.

För att åstadkomma detta måste varumärket FR2000

moderniseras och göras betydligt mer attraktivt.

Briefen från styrelsen till årsstämman bifölls enhälligt

och nu sätter ett stort varumärkesarbete igång med

sikte på en lansering av bland annat en ny visuell identi-

tet och en ny webbplats under slutet av 2016.

För ytterligare information gällande varumärkesarbetet

kontakta:

Peter Landin / Marknads- & affärsutvecklingschef

031-390 90 01 / peter.landin@qvalify.se

Årsstämman 2016
generellt

Årsstämman inleddes med att Jimmy Sander presente-

rade hur ett varumärkesbyggande går till och nyttan av

att vitalisera vårt varumärke.

Peter Landin presenterade förslag på hur vi ska kunna

vitalisera vårt varumärke och stärka detta inför framti-

den.

Därefter påbörjades årsstämman enligt dagordningen.

Årsredovisningen godkändes och styrelseledamöterna

fick ansvarsfrihet för 2015. Ledamoten Stefan Olofsson,

MVR, hade sagt ifrån sin fortsatta möjlighet till omval.

Valberedningen föreslog Björn Uppfeldt, MVR, till ny-

val. Stämman antog förslaget från valberedningen en-

hälligt.
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Rådsmöte 2016

Uppgraderingen av FR2000 har nu påbörjats. En grupp
i Rådet har utsetts att göra detta arbete och planen är
att detta arbete ska vara klart till den 1 december 2016.
De system som man ska ta hänsyn till är ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 26000 och ISO 45001
samt vissa nya AFS från arbetsmiljöverket.

Erbjudande:

VD/S-ansvar
För att skydda din privata ekonomi bör du se till att före-
taget har en VD/styrelseansvarsförsäkring. Sitter du i
externa styrelser bör du kräva denna försäkring även av
de bolagen. Om ”någon” anser att en styrelse gjort ett
dåligt arbete, ex brister i den finansiella rapporteringen
eller dålig förvaltning kan bla VD/styrelsen få krav på
sig. Försäkringen hjälper bla. att utreda om du är skade-
ståndsskyldig, förhandlar med den som söker skade-
stånd samt för företagets talan vid rättegång. I en sty-
relse sitter man med ett personligt ansvar oaktat om
man varit med o fattat beslut i frågan eller inte. Det kan
också framkomma skadeståndsanspråk efter att man
avgått ur en styrelse eller under & efter ett eventuellt
konkursförfarande

Beställarnas krav i entreprenadavtalet
Beställarna är experter på att kräva orelevanta utök-
ningar på försäkringssidan i entreprenadavtalet utöver
standarden i AB/ABT. Låt din rådgivare hjälpa dig om
du är tveksam. Många beställare kräver också att du
ska uppvisa skyddet innan du ens vunnit uppdraget, om
så sker återkom till oss om du har medlemsförsäkringen
så hjälper vi dig. Du som har medlemsförsäkringen har
redan marknadens bredaste skydd, så våga lyft fram
den till beställaren och oftast räcker den fullt gott

För mer information gå in på http://fr2000.sakrast.se

Eller ta kontakt med våra försäkringsrådgivare på
Säkra:
Tel: 060-61 25 30
E-post: stenstaden@sakra.se

Kom ihåg att informera
Qvalify:

Kom ihåg att det är ert ansvar att meddela när ni byter
adress, telefonnummer och mailadress men även när ni
byter kontaktperson. Detta är viktigt för er då vi annars
nödgas höja priserna generellt p.g.a. att vi lägger onö-
dig tid på att försöka få kontakt med er certifierade före-
tag.

Detta gör lättast på info@qvalify.se alt
tel: 036-336 00 50

Certifierade företag 2016
Följande företag är certifierade hittils under 2016

Företag Ort

Avent Drift & Innemiljö Nord AB Oskarshamn

Ventilationsteknik i Kungsbacka Kungsbacka

Mörebyggarna AB Kalmar


