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God jul och gott nytt år från oss på
Kvalitet OnLine!
Trots att det har varit ett speciellt år har det varit full aktivitet i Kvalitet OnLine! När
tempot är högt är det lätt hänt att rusa fram och glömma det som har varit. Därför
stannar vi upp och blickar tillbaka på det gångna året genom att lista årets alla
genomförda evenemang.
Stort tack till er - vi har gjort 2020 till ett bra nätverksår tillsammans!
Vi avslutar nu året med Baggan i topp och hoppas på många nya träffar under 2021!
Du kan redan nu se första halvårets alla planerade träffar och utbildningar på
hemsidan!

Ett år som har präglats av det digitala!
Trots ett utmanande år där vi inte har kunnat ses fysiskt har vi lyckats få till många
digitala nätverksträffar - stort tack till alla er som har deltagit och hjälp oss att ställa
om! Vi har fått höga betyg på våra digitala möten!
Är du nyJken på att veta mer om något särskilt ämne? Läs gärna våra återblickar
under respektive träff på hemsidan!
Nedan under workshopdagarna - favorit i repris kan du se samtliga teman på våra träffar 2020!
Läs om tidigare träffar

Vad händer under 2021?
Vi fortsätter våra träffar online!

NYHET! DIGITALA UTBILDNINGAR - live med föreläsare
Följande utbildningar kan du anmäla dig till redan idag!
28 jan
– MÄRKNINGSUTBILDNING för livsmedel - Joachim Malmberg, Herax Food
Solutions - live online
2 febr
– NYHETSUTBILDNING & FÖRDJUPNING IP Livsmedel - nya krav from 1 jan 20219 mars samt 23 mars, däremellan har du workshop på ditt företag
- HÅLLBARHET - LEVERANTÖRSUTVECKLING - Thomas Bergmark - utbildning live
online
11-12 mars
- HACCP-utveckling! Inklusive workshop – live online - max 20 delt.
En heldag och en halvdag, Kimmo Hongisto, Kvalitera AB (revisor på Kiwa) Tag
chansen och uppdatera HACCP-systemet på workshopen!
25 mars
- HACCP - live online - Heldag, Kimmo Hongisto, Kvalitera AB (revisor på Kiwa)
Kommande utbildningar

Efterlängtad storträff 2021 - 10-årsjubileum SAVE THE DATE!
Vi planerar att hålla Kvalitet OnLine Storträff - 10-årsjubileum
den 2-3 september 2021 i Malmö.
Både fysiskt och digitalt deltagande - Malmö Arena Hotel
Kommande träffar

Nyhet! Workshopdagar - tema tidigare träffar
Favorit i repris!
För medlemmar i Kvalitet OnLines nätverk!
Vi repeterar/visar inspelad föreläsning från tidigare träffar (se ämnen från 2020 i
listan nedan) och därefter blir det workshop/gruppdiskussioner!
Avslutar dagen med mingel!
Ni delas in i grupper 1-1 och 3 i grupp - minglet är mycket uppskattat - slumpade
grupper!
Vi har följande datum - vilka ämnen vill du höra?
17 mars
16 juni

Teman vi har haft under 2020
TEMA: TACCP – hot & sabotage – hur skapar vi ett levande arbete med TACCP i
organisationen? Nytt: Corona – hur sårbara är vi? Från onlinemöte 23 april 2020.
TEMA Hållbar matproduktion - Onlinemöte & start av nytt nätverk hållbarhet - från
onlinemöte 17 juni 2020.
TEMA: HACCP Fördjupning i kraven i standarder bl.a ISO 22000 nya kraven - från onlinemöte
2 sept 2020.
HÅLLBARHET - TEMA: Hur jobbar andra med hållbarhet? (Nybörjare till expert) - från 4
sept 2020.
TEMA: Digitala hjälpmedel och framtidens arbetssätt - vilka verktyg använder du? - från 30
sept 2020.
HÅLLBARHET - TEMA: Hållbara förpackningar - vilka är hållbara? från 2 okt 2020.
NYHETSUTBILDNING - IP LIVSMEDEL genomgång standarduppdatering som börjar gälla 1
jan! från 3 nov 2020.
FÖRDJUPNING I DE NYA KRAVEN I IP LIVSMEDEL som börjar gälla 1 jan 2021 - från 25
nov 2020.
TEMA: Att sätta mikrobiologiska gränsvärden – Hur gör man det? Från 2 dec 2020.
TEMA: Fri från märkning - vad behöver vara uppfyllt? Från 3 dec 2020.
TEMA: HÅLLBARHET - Leverantörsbedömningar/leverantörskrav - från 4 dec 2020.

För medlemmar
Anmäl intresse

Kommande digitala nätverksträffar 2021
Digitala nätverksträffar med teman och expertföreläsare - workshop ingår!
NÄTVERK: Kvalitet OnLine Livsmedel
4 febr
- Fusk och bedrägeri - råvaror du bör
ha koll på - återkommer med
talare/expert
6 maj - åk tema

NÄTVERK: Hållbarhet för
livsmedelsbranschen
11 febr
Metoder för att räkna ut klimatavtryck
- återkommer med talare/expert
12 maj - åk tema

Anmälan för medlemmar

Är du inte medlem?
Ej medlem i Kvalitet OnLine och intresserad av att delta? Gör en intresseanmälan.
Intresseanmälan

NÄTVERK: IP Livsmedel
- nystartat nätverk för er som är IP Livsmedel-certiberade
TEMA HACCP IP LIVSMEDEL
Utbildare: Anna Linse Löfgren från INTERTEK
Vi går igenom de nya HACCP kraven och mallarna!
DATUM: 9 februari, kl. 8.30-10.30
Workshop ingår!
Indelas:
Har produktion
Ej produktion
Såhär tyckte deltagarna i livsmedelsnätverket om vår föreläsning HACCP i höstas
med Anna Linse Löfgren.

“Bra repetition av innehållet – Högt kunskapsläge på föreläsaren – Koncist och
konkret. Länge sedan jag upplevde att jag Jck så mycket matnyttigt rörande HACCP
– Möjligheten att få diskutera med likasinnade .
GRATIS FÖR MEDLEMMAR I NÄTVERKET IP LIVSMEDEL

Ej medlem och vill delta?
PRIS: 1200 kr/deltagare ex. moms
JA TACK, jag vill gärna delta den 9 februari!
Ingår: Prova på medlemskap – gäller tom den 26 februari och avslutas automatiskt.
Som medlem får du delta gratis på:
28 jan – MÄRKNINGSUTBILDNING för livsmedel
2 feb – NYHETSUTBILDNING IP LIVSMEDEL
Anmäl dig här

Förstärkning inom
kommunikation!
Linn Karlsson har börjat som ny resurs
inom administration, kommunikaton
och marknadsföring på Kvalitet OnLine.
Välkommen Linn! Du når henne på
linn@kvalitetonline.se

God Jul & Gott Nytt År!
Frågor eller funderingar kontakta lena@kvalitetonline.se
Lenas mobil: 0760-120015
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