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NU LÄNGTAR VI EFTER ATT SNART KUNNA SES IGEN! 

HÄR ÄR VI PÅ EN NÄTVERKSTRÄFF PÅ NORDIC SEA WINERY I

SIMRISHAMN
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  Se till att inte missa vårt sista onlinemöte den 16 juni innan

vi går på sommarledighet. Vi har haft många lärorika träffar

under maj månad, läs mer under återblickar. 

Våra tidigare träffar/onlinemöten i Zoom får alltid högsta betyg!

 

I detta nyhetsbrev kan du läsa bl.a. om följande

Kommande träff den 16:e juni 
Återblick träffar/onlinemöten under maj
4 maj -  IP Livsmedel fördjupning Återkallelse - Massbalans-Spårbarhet 
6 maj -  Nyheter i standarder- EU Ekologiskt- IFS Food - FSSC 22000
11 maj -  Hållbara transporter-vilka krav kan vi ställa?
Våra nätverk - Vill du också nätverka?
Kvalitet OnLine experter - Ställ dina frågor till våra experter
Senast inkomna diskussionsfrågor. Ställ din fråga till dina nätverkskollegor i Kvalitet
OnLine – hur gör du? 
Kvalitet OnLine Storträff -Fram�yttad 
- SAVE THE DATE 19-20 MAJ 2022

 
16 JUNI ONLINEMÖTE 

AVVIKELSEPROCESSEN MÅSTE GÖRA SKILLNAD 
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Avvikelsehantering - Avvikelseprocessen måste göra skillnad!

Onlinemöte  - 16:e Juni
 

Tror nog de �esta vet hur man lägger upp schemat och utför revisionerna men frågan är om alla
är bra på att rapportera av på ett effektivt sätt, hantera fynden som avvikelser och analysera

resultaten effektivt.
 

 När? Den 16 juni kl 12.30 - 15.00 - onlinemöte i Zoom!

PROGRAM

Vi går igenom

🔹 Hur rapporterar vi på ett effektivt sätt

🔹 Hur hanterar vi fynden som avvikelser

🔹 Hur analyserar vi resultaten effektivt

👤 Föreläsare/expert:

Magnus Bergström från Team Bergström & Hellqvist AB
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GRATIS FÖR ALLA MEDLEMMAR I KVALITET
ONLINES OLIKA NÄTVERKSGRUPPER!

EJ MEDLEM LÄS MER NEDAN OM VÅRT
PROVA PÅ-MEDLEMSKAP.

MEDLEMMAR ANMÄLER SIG VIA MEDLEMSPORTALEN>> KLICKA HÄR

INTE MEDLEM ÄN OCH VILL DELTA DEN 16:E JUNI!
 

Ingår:

✔  16 juni - Onlinemöte- Avvikelsehantering

✔  Personlig inloggning till vår medlemsportal där du kan nätverka digitalt. Ställ din fråga till
nätverkskollega - hur gör du?      
✔ Ställa dina frågor till våra experter, läs mer här

✔  Prova på att nätverka till och med den 2 juli

 

Välj mellan nätverken:

IP Livsmedel - läs mer här 
Kvalitet OnLine Livsmedel - läs mer här 
Hållbarhet för livsmedelsbranschen - läs mer här

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

Medlemskapet gäller till och med den 2 juli. Därefter sägs det upp automatiskt.

  ANMÄLAN- ÖNSKAR DELT…  

 

FRAMFLYTTAD!
KVALITET ONLINE STORTRÄFF

https://kvalitetonline.workplace.com/
https://kvalitetonline.se/experter-2/
https://drive.google.com/file/d/1rh-lPYUtu-v6u-mGWThGEHB07JKD5hbs/view
https://drive.google.com/file/d/1fagXuSpRhvh6LV2OBDaKqgrD0zq_-K-B/view
https://drive.google.com/file/d/11E4hZZVmqLvD40Z1dBH-oE6LTh0odfPQ/view
https://kvalitetonline.se/bli-medlem/
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FRAMFLYTTAD TILL DEN 19-20 MAJ 2022
En succé - Sveriges viktigaste mötesplats - 10:e året!

Kvalitet Online Storträff som var planerad  i september �yttas nu fram ännu en gång!

Vi har gjort förfrågningar till talare och medlemmar och många företag har en policy som säger
att de inte får åka på besök och inte ta emot besök.  Det är ett stort önskemål  att Kvalitet OnLine
Strorträff är en fysisk träff. 
Den digitala tekniken är bra men den kan inte helt ersätta det fysiska mötet. Vi �yttar därför fram
storträffen igen!
 

KVALITET ONLINE STORTRÄFF 2022 

En succé - Sveriges viktigaste mötesplats - 10:e året!
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ÅTERBLICK - TRÄFFAR/ONLINEMÖTEN!

FÖR MEDLEMMAR I KVALITET ONLINE
Allt genomgånget material, rapporter och bilder ifrån nätverksträffarna hittar du i vår

medlemsportal Workplace! Logga in i medlemsportalen

Morgonens föreläsare och expert:

Expert/gruppledare IP Livsmedel: Christina
Jalneskog, Cick’it kvalite’ Support &
Utveckling f.d. revisor

Läs mer om mötet Återkallelse-
Massbalansberäkning-Spårbarhet

4 Maj - Tema: Fördjupning i

Återkallelse-Massbalans-Spårbarhet-

IP Livsmedel 
Konsult/fd revisor inom IP livsmedel
Christina Jalneskog gick igenom grunderna i
spårbarhet, återkallelse och massbalans. 

Spårbarhet, intern och extern. Vad krävs?
 
Rutin för spårbarhet och återkallelse.
 
Återtag. Samarbete med kunder, revisorer
och ev. myndigheter. 
Vad är massbalans?

Vi avslutade med en workshop där vi gick
igenom ett praktiskt exempel.  

På frågan “Vad tyckte du om att ha
onlinemöte i Zoom?” blev betyget 4,5 av 5,0.

https://kvalitetonline.workplace.com/
https://kvalitetonline.se/evenemang/aterblick-4-maj-ip-livsmedel-fordjupning-aterkallelse-massbalans-sparbarhet/
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6 Maj - Nyheter i standarder- EU

Ekologiskt- IFS Food - FSSC 22000

Mötets talare/revisorer:

FSSC 22000- Anna Linse Löfgren, INTERTEK 
EU-Ekologiskt - Sophie Albrektsson,
INTERTEK
IFS Food - Jessica Eriksson, SAI
GLOBAL/Valiguard

Läs mer om mötet Nyheter i standarder

Sagt från en deltagare: “Lagom detaljerad
genomgång av nyheter. Lätt att ta till sig de
delar som påverkade oss.”

Talare/Experter:

Talare/medlem: Johan Evertsson, Quality &
Sustainability Manager på FoodTankers AB

Talare/medlem: Camilla Eklöf,Nordic QA &
Sustainability Manager at HAVI Sweden

Gruppledare: Hållbarhetsnätverket, Thomas
Bergmark, Bergmark Sustainability AB

Läs mer om mötet Hållbara transporter-
vilka krav kan vi ställa?

 

Sagt från en deltagare: “Tydliga exempel när
två olika företag �ck presentera. Alltid
uppskattat med exempel från verkligheten!”

11 Maj - Tema: Hållbara transporter-

vilka krav kan vi ställa?
 
15 deltagare från olika företag deltog på
detta onlinemöte. 

https://kvalitetonline.se/evenemang/aterblick-tema-nyheter-i-standarder-eu-ekologiskt-ifs-food-fssc-22000-onlinemote/
https://kvalitetonline.se/evenemang/aterblick-tema-hallbara-transporter-vilka-krav-kan-vi-stalla-onlinemote/


2021-08-12 Välkommen 16 juni - Avvikelseprocessen måste göra skillnad!

https://api.getanewsletter.com/v3/preview_mail/2780256/?public_key=b58834a7ba15e2fa5532e9a80eada246 8/10

VILL DU OCKSÅ NÄTVERKA?

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.

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 �ertal nätverksgrupper har du möjlighet att själv skräddarsy ditt nätverk så att det passar just dig!

Läs mer här: Om våra olika nätverk/medlemskap

  INTRESSERAD  

 

 FRI FRÅGESERVICE TILL VÅRA EXPERTER INGÅR I

MEDLEMSKAPET

LÄS MER OM VÅRA EXPERTER PÅ HEMSIDAN 

SENAST INKOMNA FRÅGOR TILL VÅRA EXPERTER

EU-ekologiskt; Förändringar för aromer. Vad gäller? Kan man använda 95-5 aromer? Blir det svagare aromer

med den nya lagstiftningen?

När anser man att kylkedjan är bruten? Är kylkedjan fortfarande intakt om man under transport förvarar kött i

f f å å f

https://drive.google.com/drive/folders/1YbnPZ_wlIhSNFcrptJyYJMntHUEIRIEt
https://kvalitetonline.se/bli-medlem/
https://kvalitetonline.se/experter-2/
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6-8 grader under 6-18 timmar där temperaturen för förvaring som står på förpackningen är 2-4 grader?

Finns det någon mall för massberäkning av råvara?

FRÅGA DIN NÄTVERKSKOLLEGA - ÖPPET DISKUSSIONSFORUM!

DETTA DISKUTERAS JUST NU I MEDLEMSPORTALEN

Hur räknar man på CO2-utsläpp för en produkt?

Investera i gaslastbil?

Märkning - måste vi ange tillverkningsland?

Läs svaren i medlemsportalen - dela gärna med dig av dina erfarenheter!

  LOGGA IN I MEDLEMSPORTALEN  

SAMARBETSPARTNERS

Våra samarbetspartners/sponsorer - läs mer här
 

VILL DU OCKSÅ BLI SAMARBETSPART?

Ett gyllene tillfälle att komma i kontakt med beslutsfattare i livsmedelsbranschen!
Idag har vi ungefär 150 deltagare i våra olika nätverk i Kvalitet OnLine och medlemsunderlaget
växer ständigt.
Kundkretsen består uteslutande av personer som ansvarar för företagets kvalitets-, miljö- och
hållbarhetsarbete.
Som samarbetspart till Kvalitet OnLine får ni en gyllene chans att komma i kontakt med
beslutsfattare i livsmedelsindustrin!

NYHET! PARTNEREVENT

Nu kan ni ”ha egna event" tillsammans med Kvalitet OnLine!

I december månad testade vi ett PARTNEREVENT för första gången!
55 personer anmälde sig!

Våra Zoom-möten får mycket höga betyg 4,7 av 5!
Vi har egen Zoom tekniker!
INTRESSERAD?
Sänd ett mail till lena@kvalitetonline.se
och berätta gärna lite om er och ert event!

https://kvalitetonline.workplace.com/
https://kvalitetonline.se/partners/
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VARMT VÄLKOMNA DEN 16 JUNI

TEMA AVVIKELSEHANTERING

 
 

Hjärtligt välkomna till givande träffar/onlinemöten i Kvalitet OnLine!

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

Inga �er utskick tack!

Skulle du vilja avsluta våra utskick från Kvalitet OnLine /Svenska Kvalitetssytem AB, klicka här.

Här kan du läsa mer om Integritets & cookie policy Kvalitet OnLine

View online | Unsubscribe

mailto:lena@kvalitetonline.se
http://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/
https://kvalitetonline.se/integritetspolicy/
https://gansub.com/t/pm/5335842292896/
http://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/

