HVORFOR BLI MEDLEM AV
NFKR?

PERSONLIG MEDLEMSKAP
ELLER BEDRIFTSMEDLEMSKAP?

• Få styring på prosesser du er ansvarlig
eller medansvarlig for å drive, bli mer
effektiv i daglig jobb
• Få innflytelse på utviklingen i din bedrift
• Bli inspirert av andre kvalitetsbeviste personer i faglige nettverk ved blant annet å
delta på konferanser og seminarer…

Bedriftsmedlemskap omfatter private og
offentlige organisasjoner. Her vil alle
organisasjonens ansatte bli betraktet som
NFKR medlemmer. Organisasjonen
markerer sin interesse for å delta i
utvikling av styringssystemer og øke sin
kompetanse. Medlemskapet er økonomisk
fordelaktig fordi flere kontaktpersoner i
organisasjonen får direkte informasjon via
e-post fra NFKR og bli på den måten holdt
jevnlig oppdatert.

Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring
– NFKR – vil bidra til at du blir en enda
bedre leder/medarbeider. I fellesskap vil vi
bidra til å gi norsk næringsliv og offentlig
sektor et løft!

HVILKEN NY T TE HAR DIN
ORGANISASJON AV NFKR
MEDLEMSKAP?
• Oppnå gjenkjennbarhet i samfunnet
som en organisasjon som tar kvalitet og
risikostyring på alvor
• Markere at organisasjonen ønsker å
bidra til samfunnets utvikling innen
styringssystemer
• Delta i nyutvikling og bruk av effektive
styringssystemer i norsk næringsliv og
offentlig sektor
• Gjensidig læring og erfaringsutveksling
innen bransjer og på tvers av bransjer

Personlig medlemskap er et alternativ der
bedriftsmedlemskap ikke er aktuelt.

BLI MED PÅ
Å GI NORSK
NÆRINGSLIV
OG OFFENTLIG
SEKTOR ET
LØFT!

HVA ER NFKR?
NFKR er et samlingspunkt for informasjonsutveksling og kompetanseøkning innenfor
kvalitetsledelse, risikostyring, internkontroll
og ulike ledelsesmodeller. Foreningen
skal bidra til forbedring og effektivisering
i privat og offentlig virksomhet for å skape
og foredle verdier for kunder/brukere,
medarbeidere, eiere, samfunnet og miljøet.
NFKR er en landsdekkende forening med
en rekke medlemsfordeler.

HVEM HAR BRUK FOR NFKR?
Alle som har interesse for styringssystemer,
kvalitet og risikostyring, deriblant bruk av
ulike verktøy og metoder, vil ha stor nytte
av å delta i Norges største forening innen
fagområdene kvalitet og risikostyring.
NFKR henvender seg til alle bransjer, både
innenfor privat og offentlig sektor.

NASJONALE ORGANISASJONER
NFKR vil tilstrebe å ha et nært samarbeid
med andre organisasjoner i Norge som
arbeider med kvalitet, blant annet utdannelsesinstitusjoner og andre organisasjoner med
lignende formål. NFKR ønsker å være et
samlende forum for slike miljøer og/eller
organisasjoner som det er naturlig for NFKR
å samarbeide med.

NFKR ER ET
SAMLINGSPUNKT
FOR INFORMASJONSUT VEKSLING OG
KOMPETANSEØKNING

INTERNASJONALT SAMARBEID
NFKR er Full Member Organization i
European Organization for Quality – EOQ.
Medlemsskap i den Europeiske kvalitetsorganisasjonen EOQ gjør at NFKR påvirker
utviklingen i Europa ved å delta i EOQ’s
arbeidsgrupper, og henter hjem viktig informasjon om trender og utvikling i andre
land.

OPPLÆRING, KURS OG
SERTIFISERING
NFKR tilbyr ikke egne kurs, men har en
aktiv kontaktflate mot norske kursleverandører innenfor kvalitetsstyring og
risikostyring. NFKR legger vekt på akkreditert sertifisering og gjennomfører EOQ sertifisering gjennom sin samarbeidspartner
Quality Management Certifciation (QMCe).

HVILKE FORDELER HAR DU
SOM MEDLEM?
(BEDRIFTSMEDLEM ELLER
PERSONLIG MEDLEM)
• Du er med i et fellesskap der kunnskap
og kompetanseheving står sentralt
• Du vil holde deg faglig oppdatert og
attraktiv
• Du vil motta månedlig e-post fra NFKR
om nyheter og aktiviteter
• Du vil få adgang til ERFA grupper for
erfaringsutveksling og kompetanseoppbygging
• Du vil få adgang til å delta i Norges
største fagnettverk for ledere innen
kvalitet og risikoledelse
• Du vil få tilgang til informasjon om utvikling av kvalitet og risikostyring innen
de europeiske land
• Du vil få tilgang på landets fremste
spesialister, andres erfaringer og spisskompetanse gjennom NFKR’s kompetansesenter
• Du kan etter eget valg delta på medlemsmøter og konferanser for erfaringsutveksling
• Du får informasjon om sertifisering av din
kompetanse

• Din bedrift vil ha nytte og bruk av ditt
personsertifikat innen kvalitet eller risiko
• Du får tidlig informasjon om internasjonale trender og nye standarder
• Du vil kunne delta i utviklingen av fagene
styringssystemer, kvalitetsstyring og
risikostyring
• Du vil ha tilgang til aktuelle jobb
annonser til og fra bedriftsmedlemmer
• Du vil ha enkel tilgang til annonsering av
kurs og seminarer for bedriftsmedlemmer
• Du vil få rabatter på konferanser
• Det finnes egne "lavkost" tilbud for
studenter og seniorer
(dvs. medlemskapspriser)

HVILKE GRUPPER FINNES?
Oslo
NFKR er lokalisert i Oslo. Der finnes NFKR’s
kontor og administrasjon, og styremøtene
gjennomføres der. NFKR’s administrasjon
er ansvarlig for fellesaktiviteter slik som
Kvalitetsdagene og Høstkongressen, og er
samlingspunkt for lokale grupper, faggrupper
og ERFA grupper. I tillegg fungerer NFKR
Oslo som lokal gruppe for Østlandet.

REGIONALE GRUPPER FINNES
DESSUTEN I
Bergen
Kongsberg
Trondheim
Stavanger
Tromsø
Vi gjør også regning med å etablere en
regional gruppe for Sørlandet, trolig i
Kristiansand.

FAGGRUPPER

er grupper med fokus på fag og eller
bransje. Faggruppene holder iblant åpne
møter, gjerne i samarbeid med en regional
gruppe. NFKR medlemmer kan bli med i
en faggruppe. Medlemsskapet er gratis.
Det kommer stadig nye faggrupper (se på
www.nfkr.no), men foreløpig er det etablert
faggrupper for
• EFQM
• Kvalitetessystemer
• Risikostyring
• Kvalitet og sikkerhet innen IT

ERFA GRUPPER

er grupper som fokuserer på oppbygging
av kompetanse gjennom erfaringsutveksling, litteraturstudier, pilot-prosjekter
for nye ideer. Gruppene har begrenset
antall medlemmer og medlemmene har
en gjensidig arbeidsplikt for gruppen.
Deltakelse i ERFA grupper er gratis for NFKR
medlemmer. De første ERFA gruppene er
under etablering, kontakt
www.nfkr.no

HVA KOSTER MEDLEMSKAPET?

Prisene for medlemskap i foreningen er
besluttet holdt på en lavt og fordelaktig
nivå. Vil du vite mer om hvordan du blir
medlem og hva det koster, gå inn på
www.nfkr.no i dag!

Kontaktinformasjon:
Norsk Forening for Kvalitet og
Risikostyring
Postboks 160,
1324 Lysaker,
Org.nr: 985 841 020
Kontakt: info@nfkr.no

MER INFORMASJON
FINNER DU PÅ:
www.nfkr.no

