Hur kan standarder hjälpa mig i mitt
arbete och utveckla min verksamhet?
Välkommen till en inspirerande dag som svarar på detta och mycket mer!
Datum: onsdag 22 maj, 2019
Tid: 09.00 – 16.00
Registrering: från 08.45
Plats: Scandic Ariadne, Frihamnen, Stockholm
Deltagaravgift: Kostnadsfritt
FMV:s centralorgan för standardisering och
standarder inom civilt och militärt försvar,
FSD erbjuder detta unika, kostnadsfria tillfälle för att ge en helhetsbild av standarders
nytta och vad standardisering kan leda till.
Dagen kommer att belysa försvarsstandarder och försvarsstandardisering i ett nationellt och internationellt
perspektiv samt blickar in i framtiden.
Jobbar du exempelvis med strategisk planering, produktutveckling, upphandling eller inköp och vill lära dig mer
om standarder eller vill vara med och utveckla framtidens
standarder är detta en dag för dig!
Efter dagen kommer du att ha en inblick i hur standarder
både strategiskt och praktiskt är en nyckelfaktor för att
lyckas. Du kommer att få kunskap om hur standarder och
standardisering hänger ihop med övergripande planer
och hur standarder kan användas för att realisera målsättningar och planer. Du kommer att få svar på frågor som
Hur använder jag standarder på bästa sätt? Hur väljer jag
rätt standard? Hur kan jag påverka innehållet i en standard?

Program
Inledning
Anders Sjöborg, Chef för juridik- och säkerhetsstab, FMV
Regeringens Standardiseringsstrategi
Mikael Lesko, Ministerråd, Utrikesdepartementet
Det offentliga uppdraget:
Myndighetens deltagande i standardiseringen
Kristina Loboda, Kommerskollegium
Internationella standardiseringssystemet och dess möjligheter
till ökad samhällsnytta och effektiva upphandlingar
Erik Eklund, SIS
Standardisering inom IEC – inte bara AIS, IEMI och EMC
Thomas Borglin, Senior Technical Officer, SEK
Vi lever i en förändrad omvärld – Öka din förståelse för hur försvarsstandarder på bästa sätt kommer till nytta och få en kort inblick i
skillnader mellan civil standardisering och Natostandardisering
Lena Fagervall, Standardiseringsansvarig, FMV
Standarder för ett säkrare samhälle och starkare totalförsvar
Staffan Strömbäck, Ordförande i SIS/TK 494 – Samhällssäkerhet, FM,
Susanna Björk, Projektledare, SIS/TK 494, SIS

Inte minst, vad kan hända om standarder inte används?

Hur har försvarsmakten anpassat sig till den internationella integreringen
Roy Johansson, Örlogskapten, Försvarsmakten

Välkomna!

Att arbeta efter rätt standard är viktigt – Jag visar er hur
Johan Irhem, Key Account Manager, SIS
Summering och avslutning
Lena Fagervall, FMV

FÖRSVARETS MATERIELVERK
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Anmälan
Anmäl dig så snart som möjligt, antalet platser är begränsade.
Anmäl dig till: protocol@fmv.se
Senast: onsdag 1 maj, 2019
Uppge namn och myndighet/organisatorisk tillhörighet.
Fika ingår kostnadsfritt för alla deltagare under dagen.
För mer information om programmets innehåll,
kontakta: lena.fagervall@fmv.se

Thomas Borgelin
SEK, Svensk Elstandard

