
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mars 2005 
 
Inbjudan till 
uppgraderingsdagar  
FR2000 Verksamhetsledning 
utgåva 2005-01-01 
 
FR2000 är på frammarsch!  
Idag finns det drygt 450 företag som 
innehar ett FR2000 certifikat och antalet 
företag som är i fullt arbete med införande 
av FR2000 är stort och antalet ökar snabbt. 
Denna positiva utveckling har kommit till 
stånd genom kunniga konsulter som 
hjälper små och medelstora företag med 
arbetet att införa verksamhetssystem 
baserat på FR2000.   
 
FR2000 Verksamhetsledning – är ett 
integrerat ledningssystem för små och 
medelstora företag. Det innehåller i 
basversion utgåva 2005-01-01 kvalitet, 
miljö, kompetensförsörjning, hälsa och 
säkerhet. Under kursdagarna kommer Du 
att bibringas de nödvändiga kunskaperna 
som behövs för att hjälpa företag att tolka 
det uppgraderade innehållet i FR2000. 
 
Du som medverkar under utbildnings-
dagarna kommer att få fortsatt förtroende 
att vara certifierad FR2000-konsult.  
 
Plats: Styrelserummet plan 4, 
Rosenlundsgatan 40,  Stockholm 
Tid: 31 mars eller 26 maj 2005 kursstart 
klockan 09.30 avslut 17.00  
Kursavgift:   2.500: - (exkl. moms), då 
ingår dokumentation, lunch och kaffe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmälan är bindande och bekräftas. 
Sista anmälningsdag är den 20 mars 2005 
eller 19 maj 2005.   
Anmälan görs på bifogad blankett! 
 
 
Utgåva 2005-01-01 Rättelser 
FR2000 Verksamhetsledning 
 
I den tryckta utgåvan har det insmugits sig 
en del fel. Vi kommer att ge ut tre blad 
med rättelser där vi har återgett hela 
kravtexten trots att ett ord har 
kompletterats eller en mening har tagits 
bort eller lagts till. Vi beklagar detta och 
kommer att sända rättelserna gratis till alla 
som köpt den nya utgåvan med det 
snaraste. 
 
 
Övergångsbestämmelser 
gällande  
FR2000 Verksamhetsledning 
 
Kansliet har fått många frågor gällande de 
övergångsregler som gäller för de olika 
branschanpassningarna och även 
basversionen. Revisionspanelen har tagit 
fram ett grafiskt blad som skall tydliggöra 
när resp. börjar gälla. Det grafiska bladet 
bilägges detta utskick. 



 
 
 
 
 
   
 

 

Marknadsföring av FR2000 
 
För att vi skall få systemet känt på 
marknaden är det viktigt att vi alla hjälps 
åt. Det vi har gjort och gör, är att 
presentera systemet via mässor, 
annonsering, artiklar i olika tidningar och 
personlig presentation mot kund alternativt 
i seminarieform. Vi har också tagit fram 
broschyrer och klistermärken som ni 
kostnadsfritt kan rekvirera från kansliet för 
information till era kunder och kund-
grupper.  
 
Vi vädjar till er certifierade företag, 
konsulter och revisorer att i alla 
sammanhang presentera FR2000. Är det 
något speciellt önskemål ni har på hur vi 
skall få systemet mer känt är vi tacksamma 
att ni hör av er på mail till 
info@fr2000.org  Det är endast genom 
gemensamma krafter som vi kan få 
systemet mer känt än idag. Vi vet att 
många av er är jätteduktiga, men vi 
behöver vara fler eldstjälar. 
 
Vi tackar er på förhand för er 
medverkan! 
 
 
Hemsidan  www.fr2000.org 
 
Ta som vana att gå in på vår hemsida och 
titta under senaste nytt. Under senaste nytt 
finner du vad vi just nu gör i marknads-
föring. 
 
Glöm inte att använda vårt 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
               
 
 


