
2020-04-30 Kommer du? Testa gratis Onlinemöte tema - Hållbar matproduktion och hur kan vi minska matsvinnet?

gantrack.com/t/pm/3099940636503/ 1/11

EN SUCCÉ - KVALITET ONLINE SVERIGE -
ONLINEMÖTE MED TEMA – BETYG 4,3 av 5!

Alla nätverken på en och samma gång!
___________________

NU KAN DU TESTA GRATIS!

TA CHANSEN ATT DELTA ONLINE OCH NÄTVERKA DIGITALT!

 

VI FORTSÄTTER MED ONLINEMÖTEN MED TEMAN!
VÅRT FÖRSTA ONLINE MÖTE MED TEMA OCH WORKSHOP BLEV EN
SUCCÉ! BETYG 4,3 AV 5!
Teknisk hjälp och IT-support vid vårt första onlinemöte var Johani Karonen från Skövde Högskola
- han var guld värd!

Vi fortsätter med våra Onlinemöten med högaktuella teman!
Nu när vi inte kan träffas på ”riktigt” har vi startat upp TEMA ONLINEMÖTE – Kvalitet OnLine
Sverige – alla 5 nätverken på en och samma gång!
Teman/ämnen inom hållbarhet står mycket högt på önskelistan och därför väljer vi ett av önskade
hållbarhetsteman på kommande onlineträff!

Temat på vårt första Onlinemöte var:
TACCP - hot & sabotage - hur skapar vi ett levande arbete med TACCP i organisationen?  
Corona – hur sårbara är vi?

På frågan i vår utvärdering:
Vad tyckte du om att delta i onlinemöte i Zoom med workshop? Betyget blev 4,3 av 5
60 anmälda deltagare till detta Onlinemöte, vi kan vara max 100!

Nästa Onlinemöte och start av nytt nätverk  Hållbarhet för
livsmedelsbranschen - Kvalitet OnLine!
DATUM: 27 maj kl 9.00
TEMA/ÄMNE: Hållbar matproduktion - hur kan vi minska matsvinnet?
FÖRELÄSARE/EXPERT: Ann Nerlund, SYSAV
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- miljöpedagog föreläser om avfall, cirkulära affärsmodeller, hållbar produktion
och hållbar utveckling
Läs mer nedan!

Såhär tyckte våra deltagare om Onlinemötet med workshop  med
grupprum/breakoutrooms där vi hade workshop i smågrupper!

At man bliver inddelt i grupper og dernæst kommer automatisk over til den store forsamling
hvor der er fremlæggelse. Det fungerer super fint.

Bra organiserat, bra teknisk support, bra föredragshållare

Jag var bara med bitvis men det är bra och tidsbesparande att kunna se föreläsningar på
distans.

Smidigt verktyg för att kunna lyssna, se och delta. Värdefull information om ett viktigt ämne.

Lika bra som ett fysiskt möte men utan tidsspillan för transporter dit/hem. Lätt arbeta i mindre
grupper. Bra ljud och alla hördes.

Genomgång av TACCP, tips och tricks grupparbetet och dess upplägg

Break-out session fungerade över förväntan bra

Bra att ha med facilitator (IT Support). Men även att genomgångarna gick bra. Jag tyckte
även att breakout sessions funkade väl.

Intressant ämne och bra uppgift

Förvånansvärt smidigt med zoom! Bra roddat av alla medverkande.

Genomgången av de olika standardernas krav. rolig övning

Helheten - bra genomgång av Intertek och intressant gruppövning

Att ni lyckades skapligt bra att få till det digitala trots förvirrade deltagare. Bra att teknikern
var med, han var guld. Bra övningar.

Skönt att höra att de referensmaterial jag använder (PAS96-2017) tillhör det
rekommenderade.

Dra diskussioner i övning

----------------------------------------------

Vårt mål är att ni ska ha workshop/gruppdiskussionerna i era lokala nätverksgrupper.
Ni får ”prata” med de ni känner!

 

Trots allt vinner våra fysiska nätverksträffar när vi ses IRL!
Vi kommer så snart det är möjligt att ses ute på olika värdföretag i ert nätverk!
Vi bevakar läget och kommer att uppdatera efterhand.

 

Är du inte medlem i Kvalitet OnLine? Testa och se vad det ger - se erbjudande nedan!

TILLSAMMANS ÄR VI BÄTTRE!

Har du frågor eller funderingar – hör bara av dig till Lena - lena@kvalitetonline.se  eller ring
0760-120015

I detta nyhetsbrevet kan du läsa:

Inbjudan Onlinemöte 27 maj - Hållbar matproduktion - hur kan vi minska
matsvinnet?

Hållbarhetsnätverk för livsedelsbranschen - uppstart!

Återblick förta Onlinemötet - 23 apr. tema TACCP hot & sabotage
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Om Marie Gelhaar - gruppledare för vårt nya nätverk - HÅLLBARHET FÖR
LIVSMEDELSBRANSHEN

Nya medlemmar i Kvalitet OnLine

Inkomna frågor - till våra experter

Frågor/diskussioner nätverkskollegor - detta diskuteras just nu i öppet
diskussionsforum

INBJUDAN OCH PROGRAM KVALITET ONLINE STORTRÄFF den 27-28
augusti 2020 Läs mer här!

INBJUDAN ONLINEMÖTE DEN 27 MAJ

 

TEMA/ÄMNE: 

Hållbar matproduktion - hur kan
vi minska matsvinnet?
 

Expert/föreläsare - kommer också till
Kvalitet Online Storträff i aug!

Ann Nerlund, SYSAV
- miljöpedagog föreläser om avfall, cirkulära
affärsmodeller, hållbar produktion och hållbar
utveckling

ONLINEMÖTE OCH START AV NYTT NÄTVERK
– Hållbarhet för livsmedelsbranschen – Kvalitet OnLine!

NÄR?
DATUM: Onsdagen den 27 maj kl 9.00  - ber. avslutas kl 11.30

DISKUSSIONSFRÅGOR: I era lokala nätverksgrupper!

 

NY! Deltagande gruppledare Hållbarhetsnätverket:Marie Gelhaar - läs
mer nedan om Marie!

ANMÄLAN  MEDLEM
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O.S.A. MEDLEM I KVALITET ONLINE: Klicka på den gröna knappen och du anmäler dig i
medlemsportalen Workplace under evenemang. 
Du kan prel. anmäla dig- fyll i - KANSKE!

MER INFORMATION SAMT INLOGGNINGSUPPGIFTER KOMMER INNAN ONLINEMÖTET
ÄGER RUM!

-----------------------------------------------------

OM DU INTE KAN DELTAGA – vänligen fyll i det i evenemanget,  så vi vet att du har sett
inbjudan - klicka nedan - OSA MEDLEM - ANMÄLAN

Frågor eller funderingar – kontakta Lena Persson på telefon 042-449 93 90 eller 0760-12 00 15
eller via e-post till lena@kvalitetonline.se

O.S.A. MEDLEM - ANMÄLAN

EJ MEDLEM - Jag vill testa gratis!

Jag vill vara med på detta mötet och testa gratis att nätverka digitalt!

DIGITALT PREMIUM KVALITET ONLINE – gäller 3 maj tom den 30 maj – ingår flera olika
grupper!

LÄS MER HÄR!

Detta medlemskap avslutas automatiskt utan att du behöver göra något!

EJ MEDLEM anmälan

ÅTERBLICK ONLINEMÖTE DEN 23/4 TEMA: TACCP hot
& sabotage

SOM SAGT DET BLEV TOPPBETYG FÖR ONLINETRÄFFEN!

Vårt första onlinemöte med tema – Kvalitet OnLine Sverige - alla 5
nätverken på en och samma gång - var en succé!

- Betyg 4,3 av 5!

- 60 anmälda deltagare och uppdelade i 10 smågrupper!
 

TEMA ONLINETRÄFF DEN  23 APRIL 
- Allt material finns i medlemsportalen!

TACCP – hot & sabotage  - hur skapar vi ett levande arbete med TACCP i organisationen?

Riskbedömning - var, hur och när är vi sårbara?

Vad är skillnaderna mellan VACCP och TACCP?

Tips på guideline

Corona – hur är vi sårbara?

Vad behöver finnas med utifrån kraven i BRC,IFS och FSSC
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INGICK WORKSHOP-GRUPPÖVNINGAR 
- Upptäcka och förebygga bedrägerier och sabotage!

Del 1 – Tänk som en bedragare/sabotör FRÅGAN: Beskrivning av hot eller
sabotagerisk

Vi var först "skurkar" där vi valde en ”skurk” – en av de 5 grå personerna och sedan valde
vi ett företag som vi ville sabotera/ta oss in i.

Del 2 – Motverka och förebygg bedrägerier/sabotage FRÅGAN: Beskrivning av
förebyggande åtgärd

Nu var vi ”säkerhetsansvariga” på det tidigare valda företagetoch gjorde rutiner för att
det inte fick hända att någon kunde sabotera/ta sig in i ”vårt” företag

En del i arbetet att upptäcka och förebygga bedrägerier och sabotage mot en organisation är att
sätta sig in i bedragaren/sabotörens situation och tänka som hen gör. Om du tänker som en
bedragare/sabotör blir det enklare att förutsäga var och hur det kan ske. Denna övning är
utformad för att du ska få träna på just detta.

 

DELTAGANDE EXPERTER/GRUPPLEDARE
INTERTEK – Anna Linse Löfgren berättar om FSSC 22000
INTERTEK – Sophie Albrektsson berättar om BRC
Herax Food Solutions, Joachim Malmberg & Anna Wedholm – gruppledare Kvalitet OnLine
Stockholm
Christina Jalneskog, CICKIT – gruppledare Kvalitet OnLine Göteborg - ansvarade för workshop
TACCP
Ingrid Ascard, HSEQ Konsult - gruppledare Kvalitet OnLine Malmö
Kunde ej delta - Ulrika Sydmark, QMG by Sydmark - Kvalitet OnLine Helsingborg -
INTERTEK visade deras ppt 

 

FÖR MEDLEMMAR I KVALITET ONLINE
Allt genomgånget material, rapport och bilder ifrån nätverksträffarna finns i
medlemsportalen Workplace!

Läs mer - logga in i nya medlemsportalen - Workplace (inloggningsuppgifter via email ifrån
Lena - hör av er om de saknas!).

WORKSHOP TACCP - upptäcka och
förebygga bedrägerier och
sabotage!
Nedan ser du:

 Lena på Kvalitet OnLine

Johani Karonen - fullt upp med att hjälpa er
med tekniken!  

Intertek, Sophie Albrektsson berättade
om BRC krav gällande TACCP

Intertek, Anna Linse Löfgren berättade om
FSSC krav gällande TACCP

Anna Wedholm, Herax Food Solutions
berättade om workshop - Upptäcka och
förebygga bedrägerier och sabotage

Joachim Malmberg, Herax Food Solutions,
workshopansvarig tillsammans med Anna!
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Deltagarna på Onlinemötet!

MARIE GELHAAR
- gruppledare för vårt nya nätverk

-HÅLLBARHET FÖR LIVSMEDELSBRANSHEN

Vi hälsar vår nya gruppledare hjärtligt välkommen till Kvalitet
OnLine!

Kommer du ihåg Marie?

Prenumerera Dela
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Talare på Kvalitet OnLine Storträff 2014 i Helsingborg. Marie fick
högsta betyg i utvärderingen!

TEMA: Vi slängde ut standarden – enkelheten är
framgångsfaktorn – hur gör man detta?
Sweco AB – Kvalitetschef Marie Gelhaar
Marie jobbade då på Sweco!

Det är tolkningen av standarden som ger oss framgång. Vi pratar inte om våra
system, utan om vår arbetsmetodik, om hur vi genomför våra uppdrag. Idag är
Sweco certifierade i 9001, 14001 och OHSAS 18001 och de har medvetet sökt upp
en revisor som vet vad företaget vill åstadkomma. Nu arbetar alla i Sweco efter
samma bas. Alla rutiner ser likadana ut i hela världen. Men det finns möjlighet att
lägga till delar beroende på vad man arbetar med.

  ------------------------------------

Marie Gelhaar arbetar idag i sitt egna företag som coach,
föreläsare, rådgivare och projektledare inom ledarskap,
verksamhets-, organisations- och personlig utveckling. 
Hon är också och intern och externrevisor för kvalitet, miljö samt
arbetsmiljö (ISO). Marie drivs av att göra verklig nytta för företag
genom att få organisation och medarbetare att utvecklas och växa på
bästa sätt.

– Genom att kunna förklara det svåra och komplexa på ett enkelt och
pedagogiskt sätt nås framgång. säger Marie

Kunskapsområden· Ledningssystem inklusive system-, process- o
verktygsutveckling· Revisioner mot ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001· Affärsstöds/stabs-organisation· Förändringsledning.

VÄLKOMMEN MARIE TILL KVALITET ONLINE!

 

VILL DU OCKSÅ NÄTVERKA DIGITALT NU NÄR
VI INTE VILL UMGÅS ”PÅ RIKTIGT”?

Kvalitet OnLines medlemsportal Workplace fyller nu en stor funktion och kommer även att
göra det framledes. Här kan du diskutera frågor, tipsa om möjligheter och förbättringar och
få nya infallsvinklar på det dagliga arbetet. Du kan använda såväl dator som mobil, och har
alltid nätverket nära till hands.

Testa gratis att nätverka
digitalt!

Nätverk för dig som arbetar med kvalitet- miljö- och
hållbarhetsfrågor inom livsmedelsbranschen.
------------------
Vi fick ett mail!
Sagt från en medlem som ska sluta och överlämna till sin efterträdare!

LL jättebra livsmedelsnätverk med fysiska träffar. Dock är de pga läget inställda just nu
men forumet lever på nätet, liknar facebook och jag har haft stor nytta av att lägga upp
frågor, bla till experter typ revisorer. Ex om man har en fråga kring lag eller BRC-tolkning.

 --------------------
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Kvalitet OnLines medlemsportal Workplace har ett enkelt gränssnitt som gör att du snabbt känner
dig som hemma.

Här får du tillgång till kunskap och information från nätverksmedlemmar och från våra experter.

Är perfekt när man behöver idéer. Det är alltid några som arbetat med det förut som delar
med sig av sina erfarenheter och ger tips

Snabb hantering av de frågor som du vill ha svar på då det oftast är frågor som "brinner i
knutarna”

Utökat kontaktnät och inspiration och energi till arbetet

Med ett flertal nätverksgrupper har du möjlighet att själv skräddarsy ditt nätverk så att det
passar just dig!

MEDLEMSPORTALEN WORKPLACE
Vilka nätverksgrupper vill du vara med i?
Idag har vi följande grupper i medlemsportalen Workplace:

Nätverka digitalt! Du kan välja mellan: Malmö - Stockholm - Göteborg - Kalmar -
Kristianstad – Helsingborg

Öppet diskussionsforum - ställ din fråga till dina nätverkskollegor i Kvalitet OnLine

Kvalitet OnLine informerar – senaste nytt och uppdaterat

Fråga Kvalitet OnLines experter – 
läs mer här om våra experter!
NYA GRUPPER:

EXPORTERAR TILL USA 

HÅLLBARHET FÖR LIVSMEDELSBRANSCHEN

------------------------
Nya grupper som är på g:

Interna Revisioner – kompetensnätverk för internrevisorer

Miljö & Hållbarhet för livsmedelsbranschen

IP Livsmedel

Arbetsmiljö & brand

Ständiga förbättringar/LEAN

Digitala hjälpmedel och framtidens arbetssätt

De nya grupperna kommer att startas när det är minst 5 intresserade per grupp!

 

Jag vill testa gratis!

Gällande Ditt TESTA GRATIS medlemskap:

- DIGITALT PREMIUM KVALITET ONLINE - gäller 3 maj tom den 20 maj - ingår flera olika
grupper!

Läs mer här om våra olika medlemskap

Detta medlemskap avslutas automatiskt utan att du behöver göra något! 

Nya medlemmar i Kvalitet OnLine
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Vi välkomnar nya medlemmar i nätverket!
Några av er har PROVA-PÅ MEDLEMSKAP!

 

Nya medlemmar

F.d. medlem - Håkan Einarsson - Åbro Bryggeri - Kalmar

F.d. medlem - Maria Johansson - Åbro Bryggeri - Kalmar

F.d. medlem - Hanna Lennartsson - Mobergarna - Kalmar

Stina Viking - Picadeli - Göteborg

Elin Smärgel - Picadeli - Göteborg

Charlotta Skagersten - Oatly - Helisngborg

Blerta Tahiri - Trioplast - Helsingborg

Pär Olsson - Hemgården Chark - Göteborg

Utökning av medlemskap från tidigare medlemsföretag

Jonas Salomonsson - AAK - Kristianstad

Svenolof Karlsson - AAK - Kristianstad

Birgitta Hermansson - Nordic Sugar - Malmö

INKOMNA FRÅGOR TILL VÅRA EXPERTER

LÄS MER OM VÅRA EXPERTER PÅ HEMSIDAN 

FRÅGOR:

Jag uppfattade att BRC mer fokuserar på livsmedelssäkerhet, och att FSSC har ett mer
utökat angreppsätt som även tar in risk för varumärket./ företag. Stämmer den
uppfattningen? 

En kommentar angående BRC och att faroanalys etc ska uppdateras åtminstone var 12
månad. Se till att dokumentera med datum att tex. faroanalysen har gåtts igenom, även om
inga ändringar har gjorts. Jag hade dokumenterat att den hade gåtts igenom men inga
ändringar gjorts, men bara dokumenterat det i internrevisionen. Det blev en minor non-
compliance.

En fråga jag skulle vilja ställa till revisorerna på Intertek är hur de skulle vilja se att vi på
företagen involverar och hanterar pandemin i våra riskanalyser och om det kommer bli en
stor fråga vid kommande revisioner.

Viktregler i EU.
Jag undrar vad som gäller för nettovikten när man säljer i EU, men inte har e-märke.
Revisor säger att det måste vara MINST deklarerad vikt, alltså ingen avvikelse nedåt alls.
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Logga in i medlemsportalen för att ta del av de senaste svaren!

ÖPPET DISKUSSIONSFORUM - STÄLL DIN FRÅGA TILL DINA
NÄTVERKSKOLLEGOR!

DETTA DISKUTERAS JUST NU I ÖPPET DISKUSSIONSFORUM

Jag har hört att man i sin analysplan för FDA måste ha med salmonella. Vet ni om det finns
någon guideline om vad som måste vara med? (Vatten, produktberörande, brunnar, etc? )

Hej. Jag undrar om nån vet vad som gäller för nettovikten när man säljer i EU, men inte har
e-märke.
Revisor säger att det måste vara MINST deklarerad vikt, alltså ingen avvikelse nedåt alls.
Kan det stämma? Hur gör ni andra som ej har e-märke (och säljer till andra länder)?

Vad använder ni för mätutrustning för att kontrollera temperatur på hämtande lastbilar? BRC
4.16. Har ni personal som alltid möter upp för att kontrollera utlastningen? Vi har diskussioner
med våra transportörer då de inte godkänner IR-mätning av lastbil.

Vad använder ni för dokumenthanteringssystem/ledningssystem för hantering av dokument,
avvikelser, avtal etc. Har fått offert från Centuri som verkar bra men behöver en eller flera att
jämföra funktioner med. Mottar gärna information oavsett om ni är nöjda eller inte. Kanske
någon använder Centuri? Har RMT+ nu. Tack!

Läs svaren i öppet diskussionsforum i medlemsportalen - dela gärna med dig av dina erfarenheter!
Logga in i medlemsportalen för att ta del av de senaste svaren!

KVALITET ONLINE STORTRÄFF 27-28 AUG 2020

KOM BÅDA DAGARNA ELLER VÄLJ EN AV DAGARNA!

OBS! Du har fortfarande möjlighet att gå 2 betala för 1!

Läs mer om programmet här: Program Kvalitet Online Storträff 27-28 aug 2020

INBJUDAN & PROGRAM

KVALITET ONLINE STORTRÄFF 2020
En succé - Sveriges viktigaste mötesplats! - 10:e året!

SPECIALERBJUDANDE - KOM 2 BETALA FÖR 1!

SÅHÄR TYCKER MEDLEMMARNA OM NÄTVERKET KVALITET ONLINE!
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Kvalitet OnLine är en unik plattform att komma i kontakt och skapa relationer med QA
Managers

Kanonbra nätverk för att ha koll på branschen och lära sig mer

Jag känner mig som hemma och det kommer att bli mycket mer aktivitet när det är så
här lätt att få grepp om informationen och diskutera med andra som jobbar med
kvalitets- och hållbarhetsfrågor!

SAMARBETSPARTNERS

Faktaruta om Kvalitet OnLine

KVALITET & HÅLLBARHET LIVSMEDELSBRANSCHEN
Livsmedelsnätverk med fysiska nätverksträffar och möjlighet att nätverka digitalt!

Ett förtroligt nätverk där alla delar ambitionen att hjälpa varandra att bli bättre - varje dag!
Nätverksgrupperna möts på olika värdföretag. Rundvandring i produktionen ingår (kan vara
restriktioner).

Lokala grupper: Malmö - Helsingborg - Kalmar - Kristianstad - Göteborg - Stockholm
Temat för nätverksträffarna har ett tydligt utbildningsfokus och det ingår alltid workshop.
Allt material ifrån träffarna går att läsa i portalen!

WORKPLACE NÄTVERKA ONLINE – UTBYT ERFARENHETER MED DINA
NÄTVERKSKOLLEGOR!
Den digitala nätverksgruppen i portalen Workplace ger fantastiska förutsättningar att samla
information och nätverka på ett enkelt sätt. Här kan du diskutera frågor, tipsa om möjligheter och
förbättringar och få nya infallsvinklar på det dagliga arbetet. Du kan använda såväl dator som
mobil, och har alltid nätverket nära till hands.

Varma hälsningar från Lena och Maria
Du når oss på lena@kvalitetonline.se och maria@kvalitetonline.se

Lenas mobil: 0760-120015

Lena Persson | lena@kvalitetonline.se tel. 042 – 44 99 390 | mobil 0760-120015
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