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Det är svåra tider för många företagare nu och många
kämpar för att hålla igång sina verksamheter. Vi håller
tummarna för att det skall gå bra för er och har ni frågor
eller funderingar gällande FR2000 och ledningssystem så
tveka inte att kontakta oss, vi finns vi tillgängliga för er.
Kontaktuppgifter finns på FR2000 webbplats.
Vi har under senaste tiden märkt av en ökad efterfrågan för FR2000-certifieringar
vilket är mycket roligt. Ju fler företag som blir certifierade desto starkare blir
varumärket och kännedomen om FR2000.
Kommande revisioner
I läget som det är nu så genomförs alla revisioner på distans, via Teams eller liknande.
När det är dags för ert företag att få revision så kommer ni att få information om
detta från det certifieringsbolag som utför revisioner hos er.
Vägledning FR2000-standard
Rådet för FR2000 har arbetat med att förtydliga och göra tillägg gällande
vägledningstexterna i FR2000-standarden. Dessa kommer att publiceras under vecka
14 på FR2000 webbplats. Det är alltså inga förändringar i kraven utan endast i
vägledningen, de gråa rutorna.
Ny regelstruktur för arbetsmiljöföreskrifter
Arbetsmiljöverket håller på att göra om regelstrukturen för sina föreskrifter. Klicka på
länken för att läsa mer och hålla dig uppdaterad på vad som händer.
"Utgångspunkten är att remissen handlar om att ta ställning till reglerna i en ny
struktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Paragraferna har bearbetats språkligt och
sorterats in i en ny struktur. Men målsättningen har varit att behålla skyddsnivåerna
och det är inga stora förändringar i innehållet. Ett undantag från det är
föreskriftshäftet 1.2 om ansvar för byggherrar, projektörer och
byggarbetsmiljösamordnare. Där har nya paragrafer lagts till."
Klicka här om du vill läsa mer om remissen på arbetsmiljöverkets hemsida.
https://www.av.se/

Årsstämma
FR2000 Ekonomisk förening har sin årliga stämma planerad till den 15:e april i
Stockholm. I nuläget kan det dock bli så att den genomförs digitalt istället.
Information gällande detta skickas direkt till medlemmarna i föreningen.
Utbildningar
Grundutbildning
Nästa utbildning som är planerad är en grundläggande utbildning om FR2000:2017,
omfattningen är en dag och den är planerad 2020-05-28. Utbildningen anordnas av
Qvalify. Läs mer på deras webbplats www.qvalify.se
Intern revision
En tvådagarsutbildning i intern revision enligt FR2000 kommer att genomföras i
Göteborg 2020-10-14 – 15. På utbildningen får man en genomgång av kraven i
FR2000, praktiska övningar samt exempel från genomförda revisoner.
Utbildningen anordnas av Nordic Quality Management AB. Mer information om detta
kommer senare i vår.
Facebook
Gå gärna in och gilla oss på Facebook. Här får du lite information om certifierade
företag, tips på intressanta artiklar m.m.
https://www.facebook.com/FR2000certifiering/
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