
 

FAVORITER I REPRIS!

Nu är programmet klart till den digitala storträffen! Ses vi?

Spana in programmet nedan och anmäl dig till hela eller delar av dagen den 17 mars när vi
visar inspelningar från tidigare tillfällen och diskuterar spännande ämnen i olika
diskussionsgrupper - hur gör du?

Missa inte! Nyheter i standarder - 

Nyhetsutbildning IP Livsmedel - som gäller from 1 jan, Christina Behm Velenik, Sigill
Kvalitetssytem (standardägare)
DELTA GRATIS - läs mer nedan!

Med experter från Intertek och SAI Global 
Nya ekologiska lagstiftningen. Den gamla lagen tas bort och ersätts av en ny!

Expert/revisor: Sophie Albrektsson, Intertek
Nya IFS Food version 7 

Expert/revisor: Jessica Eriksson, SAI Global
Nya FSSC 22000 version 5.1

Expert/revisor: Anna Linse Löfgren, Intertek

Du kan anmäla dig till hela eller delar av dagen!

Frågor eller funderingar? Hör av dig till Lena Persson, lena@kvalitetonline.se

 
DIGITAL STORTRÄFF KVALITET ONLINE - Favoriter i repris!

ONSDAGEN DEN 17 MARS

Kl. 9.00-15.00, ONLINEMÖTE

Vi repeterar/visar inspelad föreläsning från
tidigare träffar - välj själv vilka ämnen du vill
lyssna på! Under dagen blir det även
gruppdiskussioner och mingel.

GRATIS FÖR ALLA MEDLEMMAR I
KVALITET ONLINES OLIKA
NÄTVERKSGRUPPER!

EJ MEDLEM? LÄS MER NEDAN OM HUR
DU KAN DELTA GRATIS OCH VÅRT
PROVA PÅ-MEDLEMSKAP.

DAGENS PROGRAM
Kl. 09.00-09.15 Hej och välkomna - presentation av dagens program

Parallella spår - Här väljer du ett av nedanstående teman

1. Tema IP Livsmedel - öppet för alla!

Du behöver inte vara medlem - Kostnadsfritt för dig som är IP Livsmedel-

certi`erad!

Har du koll på de nya kraven i IP Livsmedel som gäller from den 1 jan 2021? Nu har du chansen
att repetera.

Kl. 09.15-10.15

FÖRDJUPNING I DE NYA KRAVEN I IP LIVSMEDEL som börjar gälla 1 jan 2021
NYHETSUTBILDNING - IP LIVSMEDEL genomgång standarduppdatering som börjar gälla 1 jan!
Nyheter för slakterier - IP Livsmedel from 1 jan 2021 -utbildare Christina Behm Velenik ansv Ip

Livsmedel, Sigill Kvalitetssystem AB

DELTA GRATIS 17 mars

Fortsättning - för medlemmar - bli prova på-medlem!

Kl. 10.15-11.15 - HACCP för IP Livsmedel

Med expert Anna Linse Löfgren, revisor från
Intertek.

ERBJUDANDE: Vill du även fördjupa dig i de
nya kraven i HACCP med efterföljande
gruppdiskussioner? Läs mer nedan om vad
som ingår som prova på-medlem.

Parallella spår - Här väljer du ett av nedanstående teman

2. TEMA: Livsmedel och Hållbarhet - för medlemmar!

Vill du delta? Läs mer om prova på-medlemskap nedan.

 
Pass 1. Kl. 09.15-10.10 - VÄLJ mellan följande två nedan.

1. Digitala hjälpmedel och framtidens
arbetssätt - vilka verktyg använder du?

Skulle du också vilja ha en bärbar dator i
produktionen?

Expert: Evalotte Dahlgren, Saturnus

2. Hållbarhet- Leverantörsbedömningar/
leverantörskrav

Tips på hur ni kan ta nästa steg med
utvecklingen av era strategiska leverantörer.

Expert: Thomas Bergmark, Bergmark
Sustainability

 
 Pass 2 - Kl. 10.15-11.10 - VÄLJ mellan följande två nedan.

1. Att sätta mikrobiologiska gränsvärden –
Hur gör man det?

Att göra den perfekta speci`kationen? – Hur
gör man det?

Expert: Lena Tryggvason, Euro`ns

2. Hållbara förpackningar - vilka är hållbara?
(Detta ämne `ck eest röster!)

Behövs alla förpackningar? Är det
klimatsmart att köpa inplastad gurka/ost?

Expert: Helén Williams – Karlstads
Universitet

GRUPPDISKUSSIONER - Hur gör du? Välj ett av nedan teman

Kl. 11.15-12.00

 VÄLJ grupprum (breakout-rooms) - ett av nedanstående ämnen för gruppdiskussion.

(för samtliga deltagare - medlemskap/prova på-medlemskap krävs)

Välj ett av följande tre spår:

1. TACCP – hot & sabotage
– hur skapar vi ett levande
arbete med TACCP i
organisationen? Nytt:
Corona – hur sårbara är vi?

2. HÅLLBARHET: Hur
jobbar du med hållbarhet?
Hur jobbar du/ni med
hållbara förpackningar och
vilka mål har ni?

3. HACCP för IP Livsmedel

Kl. 12.00-13.00 Lunchpaus

FORTSÄTTNING GRUPPDISKUSSIONER - Hur gör du? Välj ett av

nedanstående teman

Kl. 13.00-13.45

 VÄLJ grupprum (breakout-rooms) -  ett av nedanstående ämnen för gruppdiskussion.

(för samtliga deltagare - medlemskap krävs)

Välj ett av följande två spår:

1. Hållbara förpackningar - vilka är hållbara?
Hur jobbar du/ni med hållbara förpackningar
och vilka mål har ni?

2. Digitala hjälpmedel och framtidens
arbetssätt - vilka verktyg använder du?

 

Kl. 14.00-15.00 Nyheter i standarder

- med experter från Intertek och SAI Global

Nya ekologiska lagstiftningen. Den gamla lagen tas bort och ersätts av en ny!
Expert/revisor: Sophie Albrektsson, Intertek

Nya IFS Food version 7 
Expert/revisor: Jessica Eriksson, SAI Global

Nya FSSC 22000 version 5.1
Expert/revisor: Anna Linse Löfgren, Intertek

Kl. 15.00 Mingel i smågrupper och avslutning

 

ANMÄLAN

MEDLEM

Deltar kostnadsfritt!

Medlemmar anmäler sig via medlemsportalen!

Till medlemsportalen

INTE MEDLEM OCH ÖNSKAR DELTA?

Delta kostnadsfritt på vår nyhetsutbildning IP Livsmedel!

Inspelning från tidigare tillfällen. Konsult/fd revisor inom IP Livsmedel Christina Jalneskog
svarar på frågor, ställ dina frågor i chatten

Kl. 09.00-10.15

FÖRDJUPNING I DE NYA KRAVEN I IP LIVSMEDEL som börjar gälla 1 jan 2021
NYHETSUTBILDNING - IP LIVSMEDEL genomgång standarduppdatering som börjar gälla 1 jan!
Nyheter för slakterier - IP Livsmedel from 1 jan 2021 -utbildare Christina Behm Velenik ansv Ip

Livsmedel, Sigill Kvalitetssystem AB

Fortsättning för medlemmar - HACCP för IP Livsmedel och deltagande under hela dagen.

Läs mer om Prova på-medlemskap nedan.

Anmäl dig gratis till nyhetsutbildningen

ERBJUDANDE: BLI PROVA PÅ-MEDLEM I NÅGOT AV VÅRA

NÄTVERK I KVALITET ONLINE

ÄR DU INTE MEDLEM

och vill delta hela dagen på den digitala storträffen den 17 mars?

Testa vårt erbjudande om prova på-medlemskap och delta på våra träffar i din valda
nätverksgrupp!

För 1 200 kr/deltagare ex. moms får du prova på medlemskap till och med den 31 maj.

I medlemskapet ingår:

✔

 Delta hela dagen den 17 mars - Digital storträff Kvalitet OnLine

✔

 Maj - Digital nätverksträff/onlinemöte i ditt nätverk. Läs mer här

✔

 Personlig inloggning till vår medlemsportal där du kan nätverka digitalt och ställa dina frågor
till experter

✔

 Prova på att nätverka till och med den 31 maj

✔

 Deltagande på digitala nätverksträffar inom det nätverk du väljer

Välj mellan nätverken:

IP Livsmedel - läs mer här - Nästa träff är den 4 maj, åk tema
Kvalitet OnLine Livsmedel - läs mer här - Nästa träff är den 6 maj, åk tema
Hållbarhet för livsmedelsbranschen - läs mer här - Nästa träff är den 12 maj, åk tema

PROVA PÅ-PRIS: 1 200 kr/deltagare ex. moms

Medlemskapet gäller till och med den 31 maj. Därefter sägs det upp automatiskt.

När du har blivit prova på-medlem anmäler du dig i medlemsportalen till den digitala
storträffen.

Bli prova på-medlem och delta

 
 

Hjärtligt välkomna till givande träffar/onlinemöten!

Frågor eller funderingar kontakta lena@kvalitetonline.se 
Lenas mobil: 0760-120015

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

Bendzgatan 45, 256 57, Ramlösa | Svenska Kvalitetssystem AB | www.kvalitetonline.se
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