
® 
 
 
 
 
  december 2004 
 
FR2000 Verksamhetsledning i ny 
version, har nu fastställts. Det 
enda integrerade ledningssystemet 
i världen för kvalitet, miljö, 
kompetensförsörjning, hälsa och 
säkerhet. 
 
Rådet för FR2000 har återigen tagit steget 
att utveckla ledningssystem för att passa 
småföretag. Genom en kraftig förenkling 
och tydliggörande av kraven har ett 
flexibelt system skapats. 
 

- Äntligen, vi har gjort det som 
marknaden efterfrågat, säger Lars 
Svedje ordförande i Rådet för 
FR2000. Vi har skapat ett för 
företagen enkelt och affärsmässigt 
ledningssystem för små- och 
medelstora företag. 

 
Vi har återigen tolkat kraven i de senaste 
utgåvorna av ISO-standarderna inom 
kvalitet och miljö. Vi har även lagt in hälsa 
och säkerhet där arbetsmiljön och lagen 
om skydd för olyckor ingår. En annan 
viktig ingrediens som genomsyrar systemet 
är kompetensförsörjning. 
 
Organisationer som blivit certifierade före 
den 2005-01-01 skall senast 2007-01-01 
uppfylla kraven i den nya utgåvan av 
FR2000. 
För organisationer som inte certifierats före 
den 2005-01-01 gäller den nya utgåvan 
med omedelbar verkan. 
Branscherna skall senast den 1 juli 2005 ha 
anpassat sina anpassningar av FR2000. 
 

De nya kraven kan beställas från FR2000-
kansliet fr.o.m. vecka 3-05 till en kostnad 
av 500 kr exkl. moms och porto. 
  
 
Inbjudan till alla FR2000 
konsulter!
  
Som ni säkert vet finns nu FR2000 i 
elektronisk skepnad med generellt 
anpassade processer och dokument.  
För att ni skall behärska programmet och 
kunna hjälpa nya och befintliga kunder har 
vi tagit fram ett paket med en dags 
utbildning inklusive programmet 
AutoFlowChart i fullversion.  
Läs mer om AutoFlowChart på 
www.fr2000.org eller www.national-
netforms.com
  
Programmet har erbjudits de företag som 
skall certifiera sig och intresset har varit 
mycket stort. 
Vi kommer även att erbjuda redan 
certifierade företag att köpa programmet. 
Självklart behöver företagen hjälp att 
anpassa programmet till sina dokument och 
sina speciella processer.  
E-posta din anmälan till ma@national-
netforms.com senast 31 januari 2005. 
Antalet platser är begränsat.  
 
Tid: 8.30 - 16.30
Datum: 10 februari 2005
Plats: Installatörernas Hus, 
Styrelserummet, 
Rosenlundsgatan 40, 4 tr, Stockholm 
Pris: 6500 kr exkl. moms 
 
 

http://www.fr2000.org/
http://www.national-netforms.com/
http://www.national-netforms.com/
mailto:ma@national-netforms.com
mailto:ma@national-netforms.com


 
 
Vad ingår?  
Programmet AutoFlowChart i fullversion, 
utbildningsmaterial, fika och lunch. 
  
OBS! Konsulter som redan köpt 
programmet betalar endast 
mellanskillnaden upp till 6500:- 

FR2000-kansliet 
Box 17244, 104 62 Stockholm 

Tel: 08-545 161 55, Fax 08-545 161 69, e-post info@fr2000.org

Som deltagare behöver du ta med dig en 
bärbar dator att installera programmet på! 
  
För mer information vänligen kontakta: 
Mats Ahl, Netforms AB 
035 182838, 0707 405470 
ma@national-netforms.com
  
eller Robert Stenmarker, Netforms AB 
0707 405471 
rs@national-netforms.com
  
www.national-netforms.com
 
 
Hjälpmedel!! 
 
Många branscher och vi själva har tagit 
fram det s.k. ”fiktiva företaget” som ett 
hjälpmedel till företagen att snabbare nå 
målet att få ett certifikat. Dessa ”fiktiva 
företag” skall endast ses som ett 
utbildningsmateriel och inte ett färdigt 
verksamhetssystem där man endast byter 
till sitt eget företags logotype.  
 
Vad som är av yttersta vikt vid införande 
av ett system är att företaget och dess 
medarbetare själva har antagit de rutiner 
som krävs för att uppfylla normkraven och 
inte att man antagit något i tron att det skall 
vara så här. Med andra ord, utgå alltid från 
det egna företagets rutiner och komplettera 
endast med det som är helt nödvändigt för 
att uppfylla kraven.  
 
Vi vill rekommendera alla företag att inte 
använda den konsult man använt under 
införandet som internrevisor utan nyttja ett  
 

 
 
annat certifierat företags internrevisor som 
genomgått en av oss arrangerad utbildning. 
 
 
Hemsidan  www.fr2000.org
 
Ta som vana att gå in på vår hemsida och 
titta under senaste nytt.  
 
På begäran har vi nu tillfört ett forum där  
du kan utbyta synpunkter med 

• FR2000-kansliet  
• medlemmarna i Rådet och 

Revisionspanelen  
• FR2000-revisorer  
• certifierade FR2000-konsulter  
• certifierade företag  
• företrädare för 

branschorganisationer  
• andra intresserade. 

Vi länkar gärna din hemsida på vår 
hemsida utan kostnad. Det vi behöver är 
bara din hemsidesadress. 
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