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FR2000 har fått ny hemvist!
Den 20 augusti 2003 bildades FR2000
ekonomisk förening vid ett konstituerande
möte hos Målaremästarna i Stockholm.
Syftet med bildandet var att skapa en ny
hemvist för hela konceptet FR2000, dvs
såväl basversionen som samtliga branschanpassningar.
Under sommaren har förhandlingar
genomförts med FR. Avtalet är nu i hamn
och konceptet överfört till FR2000 ek för,
vilket är det nya namnet på föreningen.
I avtalet har vi säkerställt varumärket enl.
ovan.
Huvudman för FR2000 är i fortsättningen
FR2000 ek för. I huvudmannaskapet ingår
följande funktioner,
• Ansvar för Rådet
• Ansvar för systemet och dess
fortlevnad
• Ansvar för revisionsordningen
• Administrera revisioner
• Godkännande av revisorer
De av det konstituerade mötet valda
ledamöterna till styrelsen är följande
personer,

Ledamot
Kenneth Lövgren
Sveriges Kommunikation – Elektronik
Företagarförening, SKEF
Ledamot
Göte Johansson
ELON-gruppen
Föreningen består av branschorganisationer och andra organisationer
som upptagits i föreningen som
medlemmar. För att kunna upptas som
medlem fordras att det till organisationen
finns anslutna företag. Medlemmen skall
ha upprättat en branschanpassning av
basversionen eller förbundit sig att inom
två år upprätta en branschanpassning av
FR2000.
Inträdesavgiften till föreningen blev
beslutad till 500 kr och årsavgiften för
2004 beslöts bli 500 kr.

FR2000-kansliet
FR2000 ek för har träffat avtal med MVR
Service AB om följande tjänster,

Revisioner och certifikat
• Offerera revisionstjänsten mot
kund, vilket också innebär
förfrågan till revisor
Ordförande Magnus Jansson
•
Ta emot order, lägga in ordern i
Målaremästarna
registerprogrammet och ta ut ett
Ledamot
Per Sjöhult
rapportnummer
Glasbranschföreningen
• Lägga ut order till revisor,
Ledamot
Thomas Dahlberg
inplanering på region
Plåtslageriernas Riksförbund
• Bekräfta till kund
• Mottaga revisionsrapport
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Kontakt med revisionspanelen för
godkännande
Registrering avvikelser i register
samt certifikatsnummer
Utskrift certifikat samt brev till
företaget och eventuellt
branschförbund, vid
tillämpningsrevision endast
bekräftelsebrev
Bevakning inför förnyade
revisioner samt kallelse till företag
och revisor
Mottaga faktura från revisor,
upplägg leverantörsreskontra samt
betalning till revisor
Fakturera kund, upplägg
kundreskontra

Ekonomi och administration
•
•

Bokföring och ekonomirevision
Blanketter, brevpapper, kuvert,
porto

Kvalitets- och miljörådet FR2000, Rådet

Fråga – svars service
Kansliet ger svar på frågor rörande
FR2000 via telefon, fax, e-post och
hemsidan.
Marknadsföring
Marknadsplan upprättas gemensamt med
FR2000 ek för för att sedan genomföras av
kansliet.
F.n. sitter två personer och arbetar med
marknadsplan och budget. Arbetet
beräknas att kunna fastställas i styrelsen
under oktober månad och därefter
återkommer vi med ytterligare information.

FR2000 – hemsida
Vi har registrerat domänerna
www.fr2000.org och www.fr2000.net där
du som kund, konsult och revisor skall
kunna hitta intressant information om
FR2000. Är det något du saknar är du
välkommen att höra av dig till kansliet.

Kansliet svarar för kallelser till rådsmöten
samt sammanställer rapporter inför varje
möte avseende utfärdade certifikat under
perioden, tillämpningsrevisioner,
avvikelser per revisor, bransch och företag.
Kalibreringsmöten med revisorer
Kansliet svarar för kallelser och handhar
sekreterartjänsten samt ombesörjer all
erforderlig komplettering av handlingar
efter resp. möte.
Konsultmöten
Kansliet svarar för kallelser till
informationsmöten med certifierade
konsulter.
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