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EN MÖTESPLATS FÖR KVALITET OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR
INBJUDAN OCH PROGRAM KVALITET ONLINE STORTRÄFF 2019
16-17 MAJ| MALMÖ ARENA HOTEL

En succé - Sveriges viktigaste mötesplats - 9:e året!
Den 16-17 maj är det dags för årets upplaga av Kvalitet OnLine Storträff – Sveriges viktigaste mötesplats
för dig som arbetar med kvalitet & hållbarhet inom livsmedelskedjan!

PLATS: Malmö Arena Hotel, Hyllie station/Malmö
– ta flyg till Malmö eller Köpenhamn!

Kvalitetsrollens framtida utmaningar!
Digital transformation, globalisering och hållbar utveckling skapar helt nya förutsättningar och risker.
Hur kan vi som intresserar oss för kvalitetsfrågor bli motorn i verksamhetens digitala transformation?
Detta är några av dem frågor vi tar upp på årets storträff!
På årets Kvalitet OnLine Storträff träffar du våra experter och föreläsare, branschspecifika leverantörer samt
oerhört många kollegor från hela Sverige. Under två dagar kommer du inspireras av goda exempel och få en
gedigen uppdatering om vad som är nytt och på gång.
Knyt nya kontakter - Alla vill lära känna alla!
Vi fortsätter med våra uppskattade aktiviteter som syftar till att ni ska lära känna varandra.
Nu ännu enklare att knyta kontakter med vår nya Workplace app – det blir mycket mingeltid på storträffen!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM KVALITET ONLINE STORTRÄFF 16- 17 maj 2019!
Start: Torsdagen den 16 maj, kl 09.00 - dagen avslutas med mingel och gemensam middag
Avslut: Fredagen den 17 maj kl. 14.00

SÅHÄR TYCKTE DELTAGARNA 2018!
Deltagarnas kommentarer om Kvalitet OnLine Storträff 2018 – genomsnittsbetyg 4,6 av 5 möjliga!
 Många bra kontakter och möjlighet att diskutera gemensamma frågeställningar. Kul med nya infallsvinklar.
 Mycket tänkvärda saker att ta med sig både personligt och till ledningen.
 Träffa andra i branschen, mycket inspirerande föreläsningar, värdefulla insikter och ny information.
 Bra med talare som rör sig utanför QA-området och pratar om ämnen som kan hjälpa att öppna nya dörrar inom
organisationen
 Föreläsningarna höll givetvis en röd tråd. Inspirerande talare som öppnade upp för diskussion med övriga deltagare på
träffen. Jag har tagit lärdom, fått tankeställare och idéer efter dagarna i Malmö. Bra uppstyrd agenda och många nya
kontakter ha skapats.
Ser fram emot nästa års träff redan nu
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EN MÖTESPLATS FÖR KVALITET OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR
PROGRAM TORSDAGEN DEN 16 MAJ
08.30 - 09.00 Registrering och förmiddagskaffe
09.00 Välkommen till Kvalitet OnLine Storträff 2019
Lena Persson hälsar er välkomna - presentation av lokala nätverksledare och experter

FÖRSPRÅNG I KVALITETSARBETET MED STRATEGISK OMVÄRLDSANALYS

09.20

Bengt Wahlström, är fil.lic. civilekonom och en av dem ledande experterna I Skandinavien inom omvärldsanalys och
framtidsstrategi! Digital transformation, globalisering och hållbar utveckling och ett antal andra omvärldsförändringar skapar
helt nya förutsättningar och risker. Men med genomtänkt och strategisk omvärldsanalys berättar Bengt om hur det går att få ett
grepp om den turbulenta framtiden och hur du skapar försprång!
Digital transformation = Användandet av (digital) teknologi för drastiskt förbättra företagets prestationer eller omfattning.

KVALITETSCHEFENS ROLL I DIGITAL VERKSAMHETSUTVECKLING
Daniel Persson, Consid AB, affärs-och verksamhetsutvecklare (arbetat tidigare i Kvalitet OnLine)
Consid berättar om hur kvalitet och processorientering blir allt viktigare i en digital tid. Hur organiserar vi oss och våra processer
för att få nöjdare medarbetare och kunder? Hur kan vi som intresserar oss för kvalitetsfrågor bli motorn i verksamhetens digitala
transformation?

Hisspitch – kort presentation av utställarna - KORT PAUS
11.10 ISO 27000 - LEDNINGSSYSTEM FÖR INFORMATIONSSÄKERHET - SKYDDAR ER INFORMATION!
Patrik Frykman, Intertek. Idag kan företag drabbas av mängder av olika former av cyberbrott, däribland bedrägerier, intrång,
spioneri och sabotage. Med en ISO 27001-certifiering försäkrar du dig om att du hanterar och skyddar er information
på bästa sätt. Patrik ger tips och råd.

Mingel – KVALITET ONLINES WORKPLACE APP VISAS!
12.00 – 13.00 LUNCH
13.00 CSR OCH SOCIALT ANSVAR – VILKA ÄR FRAMGÅNGARNA OCH RISKERNA?
Christopher Krutrök, Intertek - Christopher berättar om framgångar och risker kopplat till livsmedelsindustrin både globalt
och lokalt. Och om vilka revisionsprogram för social hållbarhet man jobbar efter idag bl.a SMETA!

DEN TYDLIGA HÅLLBARHETSSTRATEGIN HAR INNEBURIT ATT ARVID NORDQUIST HAR
TREDUBBLAT SIN OMSÄTTNING! Erica Bertilsson, Arvid Nordquist HAB, Hållbarhet- & Kommunikationsdirektör
Erica berättar om vilka hållbarhetsmål och vilka aspekter man ska fokusera på och hur man gör målen mätbara.

KORT PAUS – PARALLELLA SPÅR – här väljer du en av dem 2!

14.15

VARFÖR SKA VI HÅLLBARHETSREDOVISA OCH
HUR GÖR MAN? IDAG ÖKAR KRAVEN ÄVEN PÅ DE
MINDRE FÖRETAGEN!

LEAN BASIC – FÅ MED HELA
ORGANISATIONEN I
FÖRBÄTTRINGSARBETET!

Johnny Gylling - CSR & Hållbarhetskonsult | GE 99 | Stora företag
måste hållbarhetsredovisa idag. Kraven ökar även på de mindre
företagen att visa upp sitt hållbarhets-arbete. Mini-workshop: går
igenom argument och tips inför hållbarhetsrapporteringen.

Ola Johansson, Part Development
Ola presenterar deras nya grundutbildning i
Lean som verkligen gör det möjligt att sprida
Lean-kunskapen i hela organisationen på ett
enormt kostnadseffektivt sätt.

15.00 KAFFEPAUS
15.30 TEMA KRISHANTERING:

SÅ RÄDDADE INGELSTA KALKON SITT RYKTE OCH VARUMÄRKE VID KRIS!
Jörgen Olsson, Kvalitets- och Hållbarhetchef, Ingelsta Kalkon
Jörgen berättar om hur dem hanterade ”kalkonkrisen”.

FÖRTROENDESKAPANDE KRISKOMMUNIKATION – ALLA VERKSAMHETER KAN DRABBAS AV KRISER!
Linda Molin, vice VD och partner i Aspekta AB Hur en kris hanteras påverkar förtroendet för verksamheten och
varumärket. Aspekta berättar om grunderna i framgångsrik krishantering.

16.15 – 17.30 ALLA VILL TRÄFFA ALLA – Vem söker du kontakt med, mingel, tipsrunda och träffa utställarna
19.00
DAGEN AVSLUTAS MED: GEMENSAM MIDDAG – Med bordsplacering
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EN MÖTESPLATS FÖR KVALITET OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR
PROGRAM FREDAGEN DEN 17 MAJ
08.15-08.30 REGISTRERING AV DELTAGARE DAG 2
08.30 Välkommen till Kvalitet OnLine Storträff 2019

CERTIFIERINGSNYHETER – BRC/IFS - ISO 22000 - FSSC 22000
08.45

PARALLELLA SPÅR: här väljer du 1 av dem 2!

CERTIFIERINGSNYHETER
ISO 22000/FSSC 22000 – förtydligande
och tolkningar av viktiga krav.

CERTIFIERINGSNYHETER BRC v. 8 /IFS
- förtydliganden och tolkningar av
viktiga krav.

Anna Linse Löfgren, Intertek &

Jessica Ericsson SAI Global/Valiguard &

Karin Hansson,Intertek

Sophie Albrektsson, Intertek

09.30-10.00 KAFFEPAUS
10.00-11.15 PARALLELLA SPÅR - VÄLJ MELLAN NEDANSTÅENDE
11.30 -12.30 MINGEL - LUNCH - INLÄMNING TIPSTÄVLING!
12.30 -13.40 FORTSÄTTNING PARALLELLA SPÅR
13.40 -14.00 VINSTDRAGNING – SUMMERING - AVSLUT

FORTSÄTTER MED PARALLELLA SPÅR – DU VÄLJER 2 AV DEM 3 NEDAN!
HUR OMVÄRLDSBEVAKAR JAG MINA RÅVAROR?
– workshop ingår!
Bengt Wahlström, är fil.lic. civilekonom och en av dem ledande experterna I Skandinavien inom omvärldsanalys och
framtidsstrategi!
Vilken bevakning behöver jag ha på mina råvaror främst riskråvaror?
Hur utesluter jag att mina råvaror och produkter utsätts för någon form av bedrägeri. Det är dem små, små pusselbitarna
som Bengt fogar samman, analyserar och drar slutsatser av!

VISUALISERA PROCESSER OCH INSTRUKTIONER FÖR SÄSONGSARBETARE OCH NYANSTÄLLDA
- workshop ingår!
Johan Lundell - Entreprenören och språkvetaren Johan Lundell, nominerad till Årets Innovatör och som nyligen
vann Sveriges kanske största innovationstävling för ett banbrytande sätt att visualisera information och kunskaper, visar
flera exempel hur du kan förbättra din visualisering.
Seminariet är en blandning mellan föreläsning och workshop så att du får möjligheten att själv eller tillsammans med
andra skapa överskådlighet med hjälp av visualisering.
En utmaning som många av oss inom livsmedelsproduktion står inför varje år är hur säsongsarbetare – som inte
alltid förstår svenska så bra – ska förstå det som är så viktigt för vår bransch. Med gott om exempel visar Johan Lundell dig
olika exempel på hur du kan visualisera processer, rutiner och instruktioner så att de blir enklare att
förstå än genom att bara använda ord.
LEGO och IKEA får människor över hela världen att – utan särskild utbildning – bygga företagens produkter, som
konsumenterna kanske aldrig sett! Tack vare ordlösa instruktioner kan installation, drift och underhåll både
göras mer överskådligt, lättare och snabbare. Dessutom behövs inga dyra översättningar.

ALLERGENER OCH ÅTGÄRDSGRÄNSER
Anna Westberg, Bergström & Hellqvist AB
Anna kommer att tala om aktuell utveckling och forskning inom allergener med fokus på åtgärdsgränser och
märkning.
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EN MÖTESPLATS FÖR KVALITET OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR
Information och villkor
Plats Kvalitet OnLine Storträff den 16-17 maj 2019
PLATS: Malmö Arena Hotel
Adress: Hyllie Boulevard 12, 216 23 Malmö
Hotellet ligger vid Malmö Arena, bara ett stenkast från Hyllie Station, varifrån det finns bra transportmöjligheter, främst till Köpenhamns
flygplats.
Flyg till Malmö eller Kastrup- tåg till Hyllie station som stannar utanför!

Mat
Ingår torsdag: Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe samt 2-rättersmiddag på kvällen – var och en betalar egen dricka!
Ingår fredag: Förmiddagskaffe och lunch. Önskar du specialkost? Ange detta i anmälningsformuläret!

Boende
Rum bokas via anmälan – 50 rum reserverade -andra alternativ bokar du själv! Först till kvarn!
Enkelrum 1495 kr/natt
Dubbelrum 1695 kr/natt (separerade sängarANMÄLAN

- via formulär – klicka här!

PRIS
KOM BÅDA DAGARNA ELLER VÄLJ EN AV DAGARNA!
BOKA TIDIGT RABATT – BOKA FÖRE DEN 25 MARS!

SPECIALPRIS KVALITET ONLINE MEDLEMMAR!
BÅDA DAGARNA - den 16-17 maj: 8495 kr - boka tidigt rabatt 7995 kr
Torsdagen den 16 maj: 5995 kr ingår middag kl 19.00 - boka tidigt rabatt 5495 kr
Fredagen den 17 maj: 4495 kr- boka tidigt rabatt 3995
________________________________________________________________________________________

EJ MEDLEM
BÅDA DAGARNA - den 16-17 maj: 9495kr - boka tidigt rabatt 8995 kr
Torsdagen den 16 maj: 6495 kr ingår middag kl 19.00 -boka tidigt rabatt 5995 kr
Fredagen den 17 maj: 4995 kr- boka tidigt rabatt 4495 kr
Till dig som endast kommer fredag den 17 maj kan du köpa till deltagande
middag den 16 maj kl 19.00- Pris: 900 kr
------------------------------------------------------------------------------------

PROVA PÅ ERBJUDANDE – BLI MEDLEM I KVALITET ONLINE LIVSMEDEL– tillägg 1000 kr!
INGÅR: Deltagande Kvalitet OnLine Storträff den 16-17 maj och på 2 nätverksträffar mars och sept.
TOTALPRIS ATT BETALA: 9 995 kr
Välj mellan: Malmö- Helsingborg – Kristianstad – Kalmar – Göteborg - Stockholm
INLOGGNING TILL PORTALLEN: Fri frågeservice till våra experter –ställ din fråga till dina nätverkskollegor
MEDLEMSKAP GÄLLER:: start omg - 30 sept. 2019 – gäller för 1 delt!
Detta erbjudande gäller ej för konsulter!
_______________________________________________________________________________________________________________________
ÖVRIGA VILLKOR – KVALITET ONLINE STORTRÄFF
Vid avanmälan senare än sex veckor innan träffen debiteras full avgift. Det är dock
möjligt att om så önskas istället skicka en annan deltagare från företaget.
Fakturering sker i samband med bekräftelse och skall vara betald i god tid innan träff.
Samtliga priser är ex. moms
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EN MÖTESPLATS FÖR KVALITET OCH HÅLLBARHETSFRÅGOR
KVALITET ONLINE EXPERTER OCH SAMARBETSPARTNERS – SVARAR PÅ FRÅGOR
Kvalitet OnLine Livsmedelssäkerhet & Kvalitet
Bergström & Hellqvist

www.bergstrom-hellqvist.com

Bergström & Hellqvist grundades 1999 av Magnus Bergström och Rikard Hellqvist och har sedan starten
haft ett stort antal kunder, både stora och småföretag, myndigheter och storhushåll i den svenska
livsmedelsbranschen.I dag är verksamheten inriktad på att erbjuda högkvalitativa konsulttjänster, utbildningar och onlineutbildningar
till vinnare inom följande kundkategorier: Livsmedelsindustri, Storhushåll och Kontroll- myndighet. Bergström & Hellqvist är
uppskattade utbildare och konsulter. Företagets grundare har skrivit boken ”Kvalitets- och miljöledning i livsmedelsbranschen” samt
populära handböcker som syftar till att förstå och tillämpa olika standarder.

Josefine Liew

www.valiguard.se
Valiguard är representant för SAI Global i de skandinaviska länderna. Totalt utför
vi ca 300 tredjepartsrevisioner om året med inriktning på livsmedelssäkerhet och
kvalitet. Därmed är vi det ledande företaget på detta område. Våra revisorer är mycket erfarna och har gedigen bakgrund inom
livsmedel. Valiguard har också en egen ackreditering från SWEDAC för ekologisk certifiering och för MSC (Marine Stewardship
Council) via SAI Global.

Intertek Karin Hansson - Head of Food Nordics

www.intertek.se
Hjälper kunder längs hela livsmedelskedjan att säkra kvalitet, äkthet och säkerhet hos sina produkter. Med
tjänster som livsmedelsanalys, regulatorisk rådgivning och certifiering enligt svenska och internationella
standarder och program erbjuder vi en heltäckande kvalitetslösning inom livsmedel och lantbruk.
InteInte

Kiwa Sverige AB är ett internationellt företag med 30 års erfarenhet av certifiering.
www.kiwa.se
Kiwa Sverige AB har 3 affärsområden Livsmedel -, Bygg & Energi- samt System certifiering.
Kiwa Sverige AB utför certifieringar mot Livsmedel och Lantbruk. BRC, ISO 22 000, FSSC, EKO, KRAV, IP
Livsmedel, SVDH Svensk standard för livsmedelshantering i butik, MSC,ASC, UTZ, Global Gap, ISO 9000, ISO14000, CSR samt
utförande av verifieringsuppdrag. Våra revisorer har lång erfarenhet inom livsmedelssäkerhet och kvalitet.
Maria Norén Lead Auditor, Livsmedelsingenjör med lång erfarenhet inom livsmedelsbranschen, bland annat 18 år inom Scan med
arbete inom kvalitet, produktutveckling, processteknik, kvalitetschef Djuromsorgsfrågor. Har även haft utbildningar inom HACCP,
Internrevision, Grundorsaksanalys och anpassade hygienutbildningar, har arbetat med revison sedan 2006. Utför revisioner som BRC,
ISO 22000, FSSC, IP Livsmedel, IP Slakt, IP slakt transport, SVDH Svensk standard för livsmedelshantering i butik, EKO/KRAV och
ISO14000. Samt verifieringsuppdrag inom de flesta standarder (Leverantörsbedömningar, djuromsorg, företagens egna CSR krav osv).
______________________________________________________________________________________________________

Kvalitet OnLine Livsmedel/Märkning & Allergener experter
SVARAR PÅ FRÅGOR; Anna Westberg från Bergström & Hellqvist AB samt
Herax Food Solutions AB – Joachim Malmberg
www.heraxfood.se
Herax Food Solutions AB grundades 2009 och är ett konsultföretag som vänder sig till företag inom
livsmedelsindustrin som verkar på den Skandinaviska marknaden. Sedan starten har vi fokuserat vår verksamhet på
rådgivning inom främst märkningslagstiftning i Skandinavien men kan självklart vara behjälpliga med tjänster inom
livsmedelssäkerhet och kvalitet. Vi hjälper våra kunder att granska märkningen, översätta förpackningstexter, riskvärdera olika
ingredienser samt utreda närings- och hälsopåståenden.

Advokatfirman MarLaw – din partner för livsmedelsjuridik – Katarina Ladenfors
www.marlaw.se
Sedan 45 år tillbaka är Advokatfirman MarLaw en av Sveriges ledande advokatbyråer som arbetar med marknadsrätt
och dess anslutande rättsområden. MarLaw bistår med specialistkompetens inom marknadsrätt, avtal, IT-juridik, upphovsrätt,
reklamjuridik, varumärkesrätt och patent. Advokat Katarina Ladenfors är partner på MarLaw och särskilt inriktad på livsmedelsjuridik.
Katarina är flitigt anlitad som processombud i domstol och biträde inför myndigheter. Katarina kan bl.a. hjälpa till med avtal, biträde
inför Miljöförvaltningen, granskning av marknadsförings-material utifrån livsmedelslagstiftningen, granskning av närings- och
hälsopåståenden och märkning samt registrering av produktnamn.
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Svarar på frågor om Allergener;
Allergi Kompetens Anne-Li Karlsson

www.allergikompetens.se
Anne-Li har arbetat med allergener och allergifrågor inom livsmedelsområdet sedan 1999.
Hon koordinerar två nätverk inom området - "Födoämnesallerginätverket” tillsammans med
Bioconsult AB sedan 1999 samt - "Allergennätverket för industrin" i egen regi sedan 2005. Hon
erbjuder också utbildningar, gör utredningar, ger rådgivning och tillhandahåller information om allergi och allergener.
Tjänster som främst riktar sig till livsmedelsproducerande företag. Anne-Li är kemist/molekylärbiolog. Hon har tidigare
arbetat på SIK-Institutet för Livsmedel och Bioteknik (numer SP) samt dessförinnan med hjärta o kärlforskning på
Wallenberglaboratoriet, GU. Hennes erfarenheter från forskning inom allergiområdet gör också att hon har möjlighet
att tolka de senaste forskningsrönen och därmed fungera som en bro mellan forskarvärld och livsmedelsindustri.
____________________________________________________________________________________

Kvalitet OnLine Miljö/Arbetsmiljö/CSR SVARAR PÅ FRÅGOR;
Kvalitet OnLine konsult Elisabeth Ernehag samt Sweco Environment AB
www.sweco.se
Sweco är nordens ledande konsultföretag inom miljö och teknik med missionen att aktivt bidra till en hållbar
samhällsutveckling. Sweco Environment utför tjänster bland annat inom vatten, avfall, miljöanalys, miljö- och arbetsmiljöledning och
CSR. Affärsmodellen bygger på närhet och enkelhet och Sweco finns på ett 20-tal orter i Sverige. Inom segmentet miljö, arbetsmiljö
och CSR hjälper Sweco Environment företag inom både industrin och offentlig verksamhet med lagstöd, ledningssystem för miljö,
arbetsmiljö och kvalitet, systematiskt arbets-miljöarbete, riskbedömningar, egenkontroll enligt miljöbalken och yndighetskontakter.
____________________________________________________________________________________

Kvalitet OnLine Ständiga Förbättringar i praktiken
Ständiga Förbättringar & Lean - Sandholm Associates AB www.sandholm.se
Sandholm Associates AB har tillhandahållit konsultation och utbildning i kvalitet och
kundorienterad verksamhetsutveckling sedan 1971. Sandholm AB och är därmed det
konsult- och utbildningsföretag som har den längsta erfarenheten i Europa av att hjälpa
olika företag och organisationer med att utveckla verksamheten genom att fokusera på ett
kundorienterat och faktabaserat förbättringsarbete. Företaget är sedan många år den ledande aktören gällande kvalitet,
förbättringsarbete, Sex Sigma och Lean i Skandinavien. Lokalbolag finns även i Kina och Portugal.

____________________________________________________________________________________

Kvalitet OnLine Förpackningar
Förpackningar - Packnyheter & nord emballage

www.n-e.nu - www.packnyheter.se -

www.packbridge.se
Bo Wallteg har jobbat som branschtidningsredaktör sedan 1975. De första 16 åren med inriktning på
plastbranschen, både som anställd (tidningen Plastforum) och som ägare (tidningen Plast Nordica).
Sedan 1991 är inriktningen förpackningar och han har varit chefredaktör för tidningarna Pack Nordica
samt Packmarknaden. Sedan år 2002 är han delägare och chefredaktör för tidningen nord emballage.
Han har varit ordförande i tre år för den internationella förpackningsjournalistorganisationen IPPO (International Packaging Press
Organisation). Dessutom är han en av initiativtagarna och grundarna till förpackningsklustret Packbridge, som på tre år fått drygt 230
medlemsföretag.
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