Nyhedsbrev nr. 6

Så er det tid igen til et nyhedsbrev fra FADK. Vi håber, at I alle har haft en dejlig sommer, og at I har
kunder i butikken. Vi oplever nok alle for tiden, at mange kommuner skal sparer.
Vi har ændret dato for næste netværksmøde, idet der er sammenfald i mellem infomøder for
erhvervelse af nye medlemmer og det planlagte netværksmøde d. 20/9.
Vi har i bestyrelsen været nødsaget til at rykke rundt på nogle datoer, jeg beklager dette da I måske
allerede har lagt de tidligere oplyste ind i jeres kalender.
Næste netværksdato:

Tirsdag den 25. oktober i Tommerup – Fyrtårn Tommerup.
Program :
9.00

Ankomst og kaffe

9.30

Salgsorientering – status på den proces Liselotte Juul har afviklet

9.45

Gennemgang af nye vejledninger til Akkreditering 20.13 v/ Liselotte og Jes

12.00

Frokost

13.00

Sundhedsproblematik om patientsikkerhed, skal vi have lægelig tilsyn v/ sundheds….

15.00

Afrunding og tak for i dag.

Deltager pris:
Medlemmer af FADK kr. 900,Ikke medlemmer kr. 1.100,Tilmelding til:info@akkreditering.dk – senest den 19.10.16

Salgsindsat og info-møder.
Vi har som tidligere meddelt fået et bidrag fra Fonden Pro, til at markedsføre FADK med og til
denne opgave har vi engageret Liselotte Juul. Hun har været i dialog med rigtig mange steder og der
er aftalt følgende infomøder:
5.9.16, kl. 15.30-17.00 Ålborg
6.9.16, kl. 14.00 – 15.30 Skanderborg
19.9.16, kl. 15.30 – 17.00 Holbæk, ingen deltagere pt.
20.9.16, kl. 15.30 – 17.00 Fyn
21.9.16, kl. 14.00 – 15.30 København
22.9.16, kl. 15.30 – 17.00 Næstved, ingen deltagere pt.
Vi håber, at det vil medføre flere medlemmer i FADK, således at kan komme til at stå stærkere som
forening, og dermed vise, at der er validitet i FADK`s certificeringsordning.
I den anledning har Bureau Veritas forlænget perioden, hvormed man kan tilmelde sig ordningen
uden opstartsbeløb helt frem til 31.12.16.
Hjælp med at skaffe deltagere til infomøderne, hvor der er tilmelding på den sædvanlige mail:
info@akkreditering.dk
Kommende datoer
Bestyrelsesmøder :
24.10.16,
9.12.16,
10.2.17
Generalforsamling 2017:
19.4.2017 – Tommerup – sæt allerede nu kryds i kalenderen
Netværksdage:
25.10.16
10.1.2017
Reserver også disse dage – sted og program følger – men Fyn er jo lige i midten.
LOS landsmøde (vi agter at være der med stand igen)

27-28.3.2017

Folkemøde 15-18 juni 2017
Hjemmeside:
Vi er pt. I gang med at revidere hjemmesiden. Det betyder, at steder der ikke har gyldige
certifikater, bliver slettet på siden.
Det kan måske motivere nogen steder til at melde sig ind i FADK, eller komme til infomøderne.
Det skulle gerne give motivation til at de steder melder sig in igen, eller kommer til info møderne

Mange hilsner
Jakob Schiøtt
formand FADK

