Svalövs Farmartjänst - Verksamhetshandbok
Kapitel

1. Företagsbeskrivning

Dokumentnamn

1.3 Agenda

Giltig fr o m

2009-09-18

Framtaget av/godkänd av

Utgåva

3

Sida

1 (av 1)

FT Riks

Agenda för Farmartjänsts koncerncertifikat bestående av: FT-Riks, FT Enköping, FT Hjo, FT
Simlångsdalen, FT Kristinehamn, FTMR Hälsingland,. FT Habo, FT Skövde, FT
Nässjö/Vetlanda, FT Vätterbygden, FT Österlen, FT Uppsala, FT Höör, FT Laholm, FT
Ådalen, FT Katrineholm, FT Kumla/Hallsberg, FT Vänersborg och FT Kungsbacka, FT
Alvesta, FT Ullared/Varberg, FT Borås, FT Falkenberg, FT Svalöv.
Följande gäller:
 Gunnar Persson Hjo har utsetts till ansvarig för certifieringen
 Rutinen för identifiering och värdering av miljöaspekter har inte hanterats likartat.
Ladda hem den nya filen (2.2 Miljöpåverkan) Fyll i mängd/frekvens och summa
Detta är vårt instrument för närvarande.
 Alla företag skall upprätta OBS-konto för körda mil i företaget och jämföra med
omsättningen. Ni kan välja ut den transportintensivaste delen av er verksamhet. Vårt
mål är att visa på minskade utsläpp av koldioxid. Det är viktigt att det finns en röd tråd
från övergripande mål till era detaljerade. Sätt upp mätbara mål! Resultatuppföljning
över uppsatta mål (övergripande och detaljerade) skickas till Riks (Mats Gunnarsson)
senast 30/11.
 Kontrollera lagefterlevnaden när ni internreviderar kapitel 2 och meddela resultatet i
revisionsrapporten, som skickas till Riks efter revision.Vi jobbar med detta på Riks
för att säkerställa att alla har samma förutsättningar. Mera om det på kursen.
Internrevision skall göras i september. Ni utser själva internrevisor se 8:2. Använd
avvikelserapport när ni rapporterar.
 Tänk på att: begreppet styrelsen syftar på styrelsen i det lokala företaget och begreppet
ledningen är Riks.
 Att ni inte får ändra i 2:1, inte heller i kolumnerna för miljöpåverkan/farlighet och
aspekter som styrs av lagkrav i tabellen i 2:2. Ni får dessutom inte ändra i 3:1 och
kapitel 8. Dessa är gemensamma för hela koncernen.
 Ladda hem uppdateringar från hemsidan och byt ut i er verksamhetshandbok.
 Tveka inte att fråga er fadder eller Riks om det dyker upp problem.
 Det saknas anmälningar till cert.kursen i Skövde 091001. Anmäl nu!
 Det fattas ifyllda exelark med åtgärder efter revision från flera företag. Riks vill
ha era åtgärder före 1/10, så vi kan reda ut detta med Elisabeth. Fråga om ni
undrar och skicka till Mats Gunnarsson.

Lycka till! Ledningen

