Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kvalitet OnLine Nyhetsbrev - Nytt & uppdaterat nr 4 - dec 2017

SNART ÄR DET JUL OCH LEDIGHET!
2017 börjar närma sig sitt slut och vi på Kvalitet OnLine vill
tacka för det gågna året som innehållit mycket nytt. Vi
hoppas att du också har haft ett spännade år och ser
framemot ett utvecklande 2018 med nya möten och
nätverksträffar.
Ett glatt gäng på nätverksträff på SABA Fresh Cuts Kvalitet OnLine Helsingborg

Senaste nytt här på Kvalitet OnLine är att vi har startat upp två diskussionsgrupper via SKYPE.
En där vi diskuterar FSSC och en där vi diskuterar Livsmedelsbedrägerier och denna grupp leds av Rikard på
Bergström & Hellqvist. En gratisförmån för medlemmar!
Den 19 mars 2018 kommer vi att starta upp ett nytt nätverk Kvalitet OnLine Miljö & Hållbarhet för
livsmedelsbranschen på Arlanda!
Vi startar detta nätverk med ett seminarie - Hållbarhet och Kvalitet - vilka krav kommer kedjorna att ställa på oss som
leverantörer? Se inbjudan i detta nyhetsbrev! Du behöver ej vara medlem i Kvalitet OnLine för att deltaga på detta
seminarie.
Slutligen vi har knytit till oss en ny expert - INTERTEK - som svarar på frågor och även kommer att hålla
utbildningar i Kvalitet OnLine.
Detta är sista nyhetsbrevet för i år och här kan ni läsa om höstens aktiviteter och en sammanfattning på vad som
komma skall till våren!

God Jul & Gott Nytt År
önskar
Lena & Tove
Visste du att:



Svenska Kvalitetsystem fyllde 10 år den 17 december 2017



Nätverksträffarna i Kvalitet OnLine är åtta år gamla och har ca 130 medlemsföretag



Lena Persson har har haft äran att deltaga på varje träff sedan starten 9 mars 2010

I detta nyhetsbrev - kan du läsa om följande



Kommande nätverksträffar - mars



Utbildningar & Seminarier



Medlemserbjudande



Svar på inkomna frågor från
våra experter



Tips till nätverket



Diskussionsforum - till och
från medemmar

En återblick på höstens träffar 2017



Diskussionsgrupper via Skype
- Livsmedelsbedrägerier
- FSSC 22000.

PROVA PÅ ERBJUDANDE bli medlem!



AFTER WORK den 6 mars Åbro Bryggeri



Kvalitet OnLine Storträff den 24-25 maj
2018 - boka dagarna!



Nytt seminarie Hållbarhet & Kvalitet 19
mars



Start av nätverker Kvalitet OnLine Miljö &
Hållbarhet för livsmedelsbranschen




VÅRENS NÄTVERKSTRÄFFAR - STORTRÄFF - SKYPEMÖTEN
- AFTER WORK
I mars 2018 kör vi igång med nätverksträffar igen.
Läs mer och anmäl dig på hemsidan
OBS!Vi har ett nytt sätt att anmäla sig, läs mer under respektive träff på hemsidan och klicka på
ANMÄLAN! Fyll gärna i bostadsort så ni kan samåka.

EJ MEDLEM - PROVA PÅ ERBJUDANDE- läs mer nedan!

TEMA PÅ KOMMANDE NÄTVERKSTRÄFFAR:
KOMMUNIKATION - Hur motiverar man produktionspersonal - hur motiverar man
ledningen?

Kalmar - 6 mars start kl
12.30

Kristianstad - 7
mars

Malmö - 8
mars

Värdföretag -max 40 delt.
Åbro Bryggeri i Vimmerby

Värdföretag:
Foodtankers
i Karlshamn

Värdföretag:
Saturnus i
Malmö

Finns bra tågförbindelser till
Vimmerby!

Göteborg - 13
mars

Helsingborg - 14
mars

Stockholm - 20 mars start kl 10.00

Värdföretag:
Fria Bröd i
Göteborg

Värdföretag:
Magnihill i Mörarp

Värdföretag:
La Fabbrica i Uppsala

AFTER WORK - Hjärtligt
välkomna alla nätverkare max 40 delt.
6 mars- Träffen på Åbro bryggeri

avslutas med After work och ölprovning!
Passa på att mingla och lär dig mer om olika
ölsorter. Är du ej medlem -hör av dig till:
lena@kvalitetonline.se

Åbro Bryggeri hälsar dig varmt
välkommen!

Kvalitet OnLine Storträff den 24-25 maj 2018 - 8:e året!
Nytt för 2018 - Storträffen flyttar 200 m
bort - max 150 delt.
Vi flyttar storfräffen från Quality Hotel View till Malmö
Arena Hotel- rakt över torget. Ni tar dvs. samma
flyg/tåg som tidigare år och går av på Hyllie station.

Malmö Arena Hotel
Adress: Hyllie Boulevard 12, 216 23 Malmö -

Vi kan lova många intressanta
föreläsare/talare. Programmet kommer
inom kort - boka dagarna!

Diskussionsgrupper via Skype - Kvalitet OnLine på riktigt!
MEDLEMSFÖRÅN: Gratis deltagande i diskussionsgrupper!
Här får du möjlighet att ta del av och diskutera de mest aktulla frågorna som livsmedelsbranshen
berörs utav- med en medverkande expert hemma på ditt kontor!
Nästkommande Skype-möten:
Den 26 mars kl 9.00 - 10.00 - Livsmedelsbedrägerier
Den 27 mars kl 9.00 - 10.00 - FSSC 22000
Läs mer och anmäl dig HÄR

INBJUDAN SEMINARIE PÅ ARLANDA DEN 19 MARS
HÅLLBARHET OCH KVALITET - VILKA KRAV STÄLLER
KEDJORNA?
Vilka nya krav kommer kedjorna framöver att ställa på sina
leverantörer/producenter av "egna märkesvaror" gällande kvalitet, miljö och
hållbarhet?
Vilka krav finns gällande hållbarhet och vad tittar man på vid en revision?

TALARE:


WSP Environmental, Elin Högberg Bölske - ansv. för COOP revisioner
berättar om vilka krav dem följer upp inom hållbarhet



ICA - AXFOOD - COOP - återkommer med vem som kommer!

NÄR: Måndagen den 19 mars 2018
Tid: Kl. 13.00 - 17.00
Plats: Arlanda - åk
Pris: Medlem i Kvalitet OnLine 1995 kr - ej medlem 2495 kr
Samtliga belopp är ex. moms

Läs mer - anmäl dig här
Detta är även förstaträffen i vårt nya nätverk

Kvalitet OnLine Miljö & Hållbarhet för livsmedelsbranschen!
Du binder inte upp dig till att fortsätta att deltaga i nätverket!

ATT NÄTVERKA: Ett oslagbart sätt att bygga kunskap, få kontakter och sätta fart på
hållbarhetsarbetet!
Då vi har ett 40-tal intresserade kommer vi att starta upp ett nytt nätverk inom Miljö & Hållbarhet för
livsmedelsbranschen. Vi startar med denna träff/seminarie. Nästkommande träff kommer att vara i Malmö och
därefter i Göteborg - 3 träffar/år!

NÄTVERKSLEDARE: Tove Palm -miljövetare och arbetar även på Everfresh med
leverantörsbedömningar och företagets interna hållbarhetsarbete inom koncernen Total
Produce.
EXPERT/ANSVARIG: Elisabeth Ernehag - Ernehag Consulting AB

Elisabeth har mångårig erfarenhet av kvalitets- och miljöfrågor. Elisabeth har sin bakgrund i en av
världens mest reglerade verksamheter; flygindustrin och behärskar därför konsten att använda
standards och krav som ett led i arbetet med ständiga förbättringar.
Elisabeth har även hållit en mycket uppskattad CSR nätverksutbildning ISO 26000 under 2010 med ett
10-tal företag i Kvalitet OnLine!

Övriga aktuella ämnen i nätverket 2018!


Kemikaliehantering och riskbedömning



ISO 14001 - nyheter



Miljömål och miljömålsarbete



Avfall/resurser - vad kan man göra av sitt avfall - nya lösningar



Förpackningar – hur ska man tänka vid val av nya förpackningar för att göra ett hållbart val



Mat och hållbarhet - livscykeltänk



FN:s globala mål för hållbar utveckling



Hållbarhetsredovisning/hållbarhetsrapport



Leverantörsbedömning/Leverantörskrav - mänskliga rättigheter/Samhällspåverkan



Intressentanalys/Väsentlighetsanalys



Så kommunicerar vi vårt hållbarhetsarbete

En återblick på höstens träffar och möten
2017
Höstens värdföretag
Grönsaksmästarna, Fazer Kvarn, Ello i Lammhult, AAK Karlshamn, Atria Sverige, Saba Fresh
Cuts, Källbergs Industri, Orginalbagaren, Kiviks Musteri, Lilla Harrie Valskvarn och Olle Nyberg
Chark.

Stort tack för höstens givande träffar!
Höstens tema
September: Att komma fram till kvalitetsmål- och miljömål som engagerar
Medverkande expert: Ingrid Ascard - HSEQ Konsult

November: HACCP - uppföljning - hur får man ett levande system?
Medverkande expert: Joachim Malmberg - Herax Food Solutions
Är du intresserad av att deltaga på någon träff - hör av dig till lena@kvalitetonline.se

Saba Fresh Cuts, Helsingborg
Grönsaksmästarna,
Helsingborg

Källbergs Industri, Törreboda
Fazer Kvarn, Lidköping

Originalbagaren, Växjö
Ello i Lammhult

AAK Karlshamn
Kiviks Musteri

Olle Nyberg Chark,
Stockholm

HAVI, Tumba

Atria, Malmö
Lilla Harrie Valskvarn,
Kävlinge

Höstens tema - Diskussionsgrupper via SKYPE!
HÖSTENS DISKUSSIONSGRUPPER 2017


LIVSMEDELSBEDRÄGERIER - leds av Rikard Hellqvist- Bergström & Hellqvist

13 oktober:
- Nämn en råvara där det finns identifierad risk för bedrägeri? Vilken typ av bedrägeri? Motivera
medtrovärdiga källor.
- Hur kan risken styras/hanteras?

12 december:
-Förbered - dina/era erfarenheter från utförda riskbedömningar av matbedrägerier -Vad lärde
vi oss? Så här gör vi för att minska risker.



FSSC 22000

5 september och 4 december:
- Hur gör man en enkel TACCP/VACCP plan

Vi tackar samtliga medverkande för givande diskussioner och önskar er
varmt välkomna till nästa år!

Kvalitet OnLine Utbildningar & Seminarier
Den 19 mars på Arlanda - Stockholm
SEMINARIE: Hållbarhet och Kvalitet för Livsmedelsbranschen
Vilka nya krav kommer kedjorna framöver att ställa på oss som
leverantörer/producenter av "egna märkesvaror" gällande kvalitet, miljö och
hållbarhet?
Vilka krav finns och vad tittar man på vid en revision?
- Du behöver ej vara medlem i Kvalitet OnLine för att deltaga!

Läs mer - anmälan
ENDAST DETTA TILLFÄLLE!
Den 16 jan i Malmö
UTBILDNING: Allergener och Allergenhantering
KURSLEDARE: Anna Westberg, Bergström Hellqvist AB
Läs mer - anmälan

Utbildningar - Läs mer

PROVA PÅ ERBJUDANDE KVALITET ONLINE

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM?
NÄTVERK KVALITET ONLINE KVALITET & LIVSMEDELSSÄKERHET
Medlemskapet startar omgående och gäller t.o.m den 30 sept 2018
PROVA PÅ PRIS: 4 995 kr - 2 nätverksträffar ingår (mars & sept) samt
nedanstående förmåner
MEDLEMSKAPET: Gäller för en deltagare från ert företag - ej namngiven!
Ditt prova-på-medlemskap gäller tom den 30 sept. därefter avslutas det automatiskt
utan att du behöver göra något!
----------------------------------------------------

START AV NYTT NÄTVERK
KVALITET ONLINE MILJÖ & HÅLLBARHET för livsmedelsbranschen!
Medlemskapet startar omgående och gäller t.o.m den 30 sept 2018
PROVA PÅ PRIS: 4 995 kr - 2 nätverksträffar ingår samt nedanstående
förmåner
Ditt prova-på-medlemskap gäller tom den 30 sept. därefter avslutas det automatiskt
utan att du behöver göra något!
START förstaträff: Den 19 mars i Stockholm - seminarietHållbarhet och Kvalitet vilka krav ställer kedjorna

Därefter träffas vi i Malmö och slutligen Göteborg - tot. 3 träffar/år
MEDLEMSKAPET:Gäller för en deltagare från ert företag - ej namngiven!
OBS! Du kan välja om du vill starta med seminariet och sedan fortsätta att
deltaga på 2 nätverksträffar enl. ovanstående erbjudande!
Vid anmälan till seminariet - fyll i att du är intresserad av nätverket!
Samtliga belopp är ex. moms!
Kommande nätverksträffar - klicka här!
---------------------------------------Intresserad av PROVA PÅ ERBJUDANDE:
Maila lena@kvalitetonline.se

VARFÖR ÄR DU MEDLEM?
"Möjlighet att utbyta erfarenheter med andra inom branschen som kanske har
liknande produktion eller är certifierade mot samma standarder."
"Stort nätverk, bra tillfälle/forum för input på både sånt jag behöver lära mig
mer om och om sådant som jag inte visste att jag ville veta."

Kvalitet OnLines Experter & Samarbetsparter

NY EXPERT!
INTERTEK
Kontaktperson Karin Hansson
Head of Food Nordics
Business Assurance

Livsmedelssäkerhet

Förpackningar

Allergener

Livsmedelsjuridik

Miljö, arbetsmiljö
o CSR

Ständiga
förbättringar

Certifiering och
revision

Certifiering och
revision

Certifiering och
revision

MEDLEM - LOGGA IN OCH LÄS SVAREN!

Senaste inkomna frågorna - Fri frågeservice till våra
experter!
Som medlem i Kvalitet OnLine kan du ställa frågor till våra experter. Givetvis kan du ställa frågorna
anonymt.
För att kunna ta del av svaren behöver du vara medlem i Kvalitet OnLine.Saknar du dina
inloggningsuppgifter - eller vill du gå med i Kvalitet OnLine?
Kontakta Lena Persson på 0760- 12 00 15 eller: lena@kvalitetonline.se

För samtliga frågor och svar
Klicka här!

Senast inkomna frågorna inom kvalitét och livsmedelssäkerhet:


Hur hanterar man läköronhängen?



Måste hårnätet tas på innan tröjan?



Behövs friskintyg efter sjukfrånvaro eller utlandsresa?



Förtydligande gällande förpackningsvägning - bif. svar fr SWEDAC



Godkännande av dokument. rutin



Träpallar -Hur tänker FSSC? Får man ha träpallar i ren produktion, om man har
träpallarna i ena änden av lokalen, och produktion i andra änden?



Emballage i ren zon



KRAV regler – Bilkörning i tjänsten



Kemikalier - hänsyn till torkning vid pesticider i eko-produkter



Kemikalier - leverantör godkänner ej reklamation, pesticider i eko



FSSC 22000 - standardutgåvan, översättning till svenska mm.



Surfplatta i hygienzon



Analyserparametrar på tryckluft

Senast inkomna frågorna inom Allergener & Märkning


Nettovikt på hantverksmässiga produkter -vad gäller?



Ommärkning - bäst före datum?



Fettreducerat kakaopulver - hur ska det anges?



Halten kakaosmör - ska det anges i märkningen?



Ingrediensförteckning -Kaliumklorid - hur ska man märka?



Ärtprotein - vilka gränsvärden?

Medlemserbjudande

Tips till nätverket - logga in och läs
På Kvalitet OnLines medlemsportal får vi ständigt in spännande saker som ni
medlemmar tipsar varandra om. Här nedan följer de senast inkomna tipsen.
Logga in för att ta del av bifogade filer och länkar HÄR


Nya regler för import av ekologiska livsmedel - efter den 19 okt!



Livsmedelsverket har börjat med gratis e-utbildningar.
Just nu finns det gällande listeria och näringsdeklarationer.



Nyhetsbrev med information om nya versioner
- BRC Food, ver. 8
- BRC Agents & Brokers ver. 2
- IFS Food ver. 7



Ny uppdatering av FSSC 22000 - version 4.1 - nyhetsbrev Bergström &
Hellqvist



FSSC - översatt till svenska

Diskussionsforum - logga in och läs
Här kan du ställa frågor till andra livsmedelsföretagare om allt du önskar. Ett urval
av de pågående diskussionerna ser du nedan.
För samtliga frågor och svar:
Klicka här

Senast inkomna diskussionsfrågor från medlemmar:



Allergener i personalmat



Temperaturövervakning



Hur engagerar man personal inför oannonserad revision?T



Skotvätt



Mikrobiologi - Asaia lannensis/Asaia bogorensis

Julen står inför dörren och förhoppningsvis får du snart njuta av
julefrid. Nu tar vi lite julledigt och kommer tillbaka med nya
kvalitétsnyheter nästa år!
En riktigt God Jul och Gott Nytt År önskar vi er alla
och hoppas på en vit jul!

God Jul & Gott Nytt År önskar Lena och Tove på
Kvalitet OnLine

Lena Persson | lena@kvalitetonline.se tel. 042 – 44 99 390 | mobil 0760-120015
Bendzgatan 45, 256 57, Ramlösa | Svenska Kvalitetssystem AB | www.kvalitetonline.se

