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FR2000 Verksamhetsledning 
utgåva 2005-07-01 klar! 
Rådet för FR2000 har nu fastställt den nya 
utgåvan av FR2000 Verksamhetsledning. 
 
Det kom en hel del synpunkter, både ros 
och ris, på utgåva 2005-01-01 av bas-
versionen. Vi gjorde därför ett nytt förslag 
som gick på remiss till branschföreningar, 
konsulter och revisorer. Stort tack för alla 
konstruktiva synpunkter och förslag! Så 
långt som möjligt har vi beaktat dessa i den 
nya utgåvan. 
 
Utgåva 2005-07-01 är nu under tryckning 
och kan beställas från FR2000-kansliet. 
OBS! Den nya utgåvan kommer att sändas 
ut kostnadsfritt till alla som tidigare köpt 
utgåva 2005-01-01! 

Övergångsregler 
Organisationer som blivit certifierade före 
2006-01-01 skall senast 2007-01-01 upp-
fylla kraven i utgåva 2005-07-01 av bas-
versionen eller branschanpassning som 
bygger på denna. 
 
Organisationer som certifieras från och 
med 2006-01-01 skall uppfylla kraven i 
utgåva 2005-07-01 av basversionen eller 
branschanpassning som bygger på denna. 

Branschanpassningar 
Branscherna har fram till 2005-10-01 på 
sig att utarbeta branschanpassningar som 
bygger på den nya utgåvan av FR2000. 

 

Uppgraderingskurs för 
konsulter 
Nu får du som är certifierad FR2000-
konsult möjlighet att sätta dig in i för-
ändringarna i den nya utgåvan av FR2000! 
Välj mellan två kurstillfällen i Stockholm, 
22 september eller 20 oktober 2005. Del-
tagande i uppgraderingskursen är en förut-
sättning för att upprätthålla certifieringen 
som FR2000-konsult. Självfallet är också 
du som inte är FR2000-konsult välkommen 
att delta! Läs mer på www.fr2000.org! 

Hemsidan 
Senaste nytt om FR2000 hittar du på vår 
hemsida www.fr2000.org. Där finns också 
uppdaterade listor på certifierade organisa-
tioner, konsulter och revisorer. Vårt kurs-
utbud, våra trycksaker och andra hjälp-
medel presenteras. Du kan också använda 
vårt diskussionsforum för att utbyta syn-
punkter om FR2000. 

Länk till din hemsida 
Certifierade organisationer och konsulter 
erbjuds gratis länkning till sin hemsida! 
Kontakta FR2000-kansliet. 

Glad sommar! 
Vi önskar er alla en riktigt  
glad sommar med  
massor av sol, bad  
och avkoppling! 
 


