
 

Agenda
8.00- 8.45 Anmälan och frukost
Utbildning
10.30 Kaffe
Utbildning
12.00-13.00 Lunch
Utbildning
15.00 Kaffe
Utbildning
ca. 16.30 Avslutning

 

Förkovra dig i vår
Fyra olika utbildningstillfällen

Kostnad 12/3 / 16/4 / 14/5: 2 000 kr
Kostnad 11/6: 900 kr
Grupprabatt: 20 % på plats 2, 30 % på 
plats 3 etc. Upp till 10 pers.

Lunch och �ka ingår. Meddela ev. allergi.
Moms tillkommer.
Plats: Scandic Nord

ISO 14001 i praktiken, 11/6 

Producentansvar i praktiken, 16/4

GDPR - Dags att agera! 12/3

Effektiv kommunikation, 14/5

Miljönätverken i Östergötland erbjuder även denna 
termin en rad spännande utbildningar! Vi börjar med 
högaktuella GDPR och fortsätter sedan med med 
producentansvar i praktiken. I maj har vi en favorit i 
repris som handlar om effektiv kommunikation. Vi 
avslutar inför sommaren med att lära oss om ISO 14001 
i praktiken.

Kostnad för de tre första är 2 000 kr/st, den sista 900 kr.

Varmt välkomna med er anmälan!

Anmälan sker till ellen.friberg@visionl.se



En utbildningsdag som ger dig verktyg för att bli tydligare och mer 
effektiv i din kommunikation. Du får lära dig din egen kommunikations

sammanhang. Du får lära dig hur du leder samtal en till en och hur du 
kommunicerar med grupper. Dagen innehåller teoripass blandat 
med egen träning.

Föreläsare: Sverker Wadstein
Sverker arbetar sedan många år med att utbilda ledare och grupper 
inom kommunikation och ledarskap. Han har stor vana att möta olika 
människor och yrkesgrupper. Han jobbar även med individuell coaching. 
Sverker driver sedan 18 år företaget Bra Relationer i Norrköping.  

Effektiv kommunikation

Producentansvar i praktiken

ISO 14001 i praktiken

Vilka lagar och krav ställs på en producent av utrustning, maskiner, teknisk 
utrustning etc. vad gäller t.ex. RoHS, Ekodesigndirektiv, WEEE, 
förordning om producentansvar?

Föreläsare: Göran Sjöblom
Göran Sjöblom har en juristexamen från Uppsala Universitet 2003 med 
fördjupad kunskap inom nationell och internationell miljörätt och arbetar 
sedan 2007 som miljöjurist inom Envima AB. Göran arbetar i väsentlig del 
med lagbevakning för ett stort antal verksamheter, och som revisions-
ledare vid lagefterlevnadsrevisioner och periodiska besiktningar.

Nu har nya ISO 14001-versionen varit implementerad ett tag och vi kan 
reflektera och dra lärdomar kring hur man kan arbeta med de nya 
standardkraven. Utbildningen innehåller en genomgång av standarden 
med exempel och tips från hur olika organisationer valt att tolka och 
arbeta. Deltagarna får önska fördjupning kring olika områden och berätta 
om egna utmaningar och framgångar.

Föreläsare: Ellen Friberg
Ellen är, förutom koordinator för Miljönätverken i Östergötland även 
utvecklingskonsult och externrevisor för Svensk certifiering. Ellen arbetar 
med många olika typer av företag som antingen vill bli ISO-certifierade 
eller som behöver hjälp att förvalta sitt ledningssystem.

GDPR är en ny förordning som gäller inom hela EU från och med
den 25 maj 2018, som innebär ökade krav gällande säkerhet vid
personuppgiftsbehandling. Den kommer att ersätta den tidigare person-
uppgiftslagen, PUL. Hur påverkar detta mitt företag? Har vi system som 
kan hantera de nya kraven? Hur får vi detta att fungera i praktiken? 
Svar på dessa frågor och många fler får du i denna utbildning.

Föreläsare: Linda Hallgren
Linda Hallgren är i grunden beteendevetare och har under det senaste året 
arbetat med praktisk implementering och anpassning av verksamheter till 
GDPR i sina styrelseuppdrag. 

GDPR - Dags att agera!

Favorit i repris!
Kommentar från tidigare deltagare:
“Den bästa utbildning jag gått”.


