
Stockholm 1 februari 2019

 MRF:s Plast-, Lack- &  
Skadekonferens



REGISTRERING OCH KAFFE 
Välkommen att registrera dig, kaffe och smörgås serveras.

KONFERENSEN STARTAR  - Urban Magnusson, ordf. MRF:s lack- & skadestyrelse

MRF MEDLEY -Jan Olvenmo och Tommy Letzén, MRF
Vi informerar om MRF-året 2018 och blickar även framåt.

KVALITETSSÄKRAD SKADEVERKSTAD - Christer Andersson, Real Consulting 
Om det högaktuella ”Riktlinjer för skadeverkstad”

NÖJDARE KUNDER MED RAKA OCH TYDLIGA BESKED - David Norrbohm, jurist MRF 
Har kunden alltid rätt? Var går gränsen mellan juridik och kundvård?. 

KARRIÄR I MOTORBRANSCHEN - Marcus Ölin, branschutvecklare Motorbranschcollege
Pratar om betydelsen av Motorbranschcollege för att säkerställa branschens kompetenskrav nu och 
framöver. 

ARBETSMILJÖ - KOSTNAD ELLER INVESTERING? - Magnus Sköldbäck, vd och ergonom 
Motorhälsan, Företagshälsan Runstenen 
Vilka är de vanligaste skadorna inom branschen och hur kan vi arbeta förebyggande?”

REKRYTERA RÄTT - Rebecka Zimdahl, leg psykolog och partner på Persona.
Att rekrytera rätt chefer är väsentligt för inte bara verksamhetens ekonomiska resultat, utan även för 
företagets varumärke och attraktionskraft.

VI SKAPAR KEMI FÖR EN HÅLLBAR FORDONSINDUSTRI  - Lars Gustafsson,  
Senior Sustainability Manager BASF.  
Lars arbetar inom Business Development för Norden/Baltikum, där han driver implementering av hållbar-
hetslösningar tillsammans med BASFs affärsområden hos nordiska kunder. 

MORGONDAGENS SAMMANFOGNINGSTEKNIKER FÖR FORDON - Joakim Hedegård och 
David Löveborn, Sverim
Berättar om trender och ”byggspår” i bilindustrin och hur detta förväntas påverka reparations-
företagen. Möjligheter i nya och befintliga fogningstekniker diskuteras. 

EN INNOVATIV ORGANISATION ÄR INTE LÄTTSKÖTT  - Troed Troedson,  
samhälls- och framtidsanalytiker
En av hans absoluta föreställningar är att vi borde tala mer om vad vi tänker göra och mindre om vad vi 
gjort. Dessutom i ett samhälle som kräver nytänk, nya verksamheter och nya affärer..

BRANSCHENS BÄSTA - VILKA ÄR NOMINERADE?
Information om nomineringar till utmärkelser ut för bästa skadeverkstad, billackeringsverkstad och före-
tag som utmärkt sig inom bilplastrearationer samt vinnaren av MRFs försäkringsbolagsenkät.

KONFERENSEN SLUTAR

JUBILEUMSMIDDAG 40 ÅR
Bankett med middagsshow och underhållning med DJ. Utdelning av utmärkelser och vinnaren av 
MRFs försäkringsbolagsenkät. 

Från 08:30

09:30-
17:00

ProgramJubileum 40 år

Våra värderingar är grundläggande uppfattningar om vad vi anser önskvärt eller icke önskvärt. En gemensam uttalad 
värdegrund i organisationen påverkar samarbete och resultat. Det är därtill viktigt att anställa rätt människor och föra 
en aktiv dialog samt arbeta för att integrera och efterleva värderingarna, eller skapa nya. 

”Det största hindret för framgång är rädslan att misslyckas” /Sven-Göran Eriksson/

Clarion Hotel® Stockholm är beläget på Södermalm 
- en stadsdel känd för sitt stora utbud av restau-
ranger, barer, shopping och gallerier. 50 meter från 
hotellet ligger T-banestationen Skanstull.

CLARION HOTEL STOCKHOLM
Ringvägen 98, Stockholm.     Tfn 08-462 10 00 
Info om parkering finns på hotellets hemsida.
www.choice.se/clarion/stockholm

Rum bokas endast på Hotel Clarions hemsida här  
https://www.nordicchoicehotels.se/
mrfs-plast-lack-skadekonferens-2019/  
och senast 1 januari 2019. 

Tillgång till rum eller pris garanteras ej om bokning görs 
på annat sätt eller efter 1 jan 2019. För enbart frågor kon-
taktar ni hotellets gruppbokning på 08-462 10 20 eller 
coordinator.stockholm@choice.se 

17:00

19:00-
01:00

Lack- & skadekonferensen 2019

KONFERENSEN

VÄRDERINGAR & FRAMGÅNG

Datum: Fredag 1 februari kl 09:30 – 17:00. 
Pris per person inkl. lunch: MRF-medlem 2 990 kr. Ej medlem 3 300 kr, exkl moms.

Boka konferensen här 

JUBILEUMSMIDDAG 40 ÅR
Fredagen avslutas med bankett, middagsshow och underhållning med DJ 19.00 - 01.00. Utdelning av utmärkelser och 
vinnaren av MRFs försäkringsbolagsenkät. Pris per person: 1 750 kr exkl moms.

MEDFÖLJANDEPROGRAM
Program för medföljande inkl lunch, se separat inbjudan.
Pris per person inkl lunch: MRF-medlem 800 kr, ej medlem 950 kr, exkl moms.

BOENDE

Ankomst 31 januari eller 1 februari och avresa 2 februari. (Ett fåtal rum finns från 30 januari). Incheckning ca 17:00. 
Utcheckning 10:00. Pris standardrum per natt, inklusive frukost och moms:  Enkelrum 1095 kr. Dubbelrum 1295 kr.

Lunch kl 12 
Kaffe kl 14.30

LÄS ALLT OM KONFERENSEN PÅ MRF.SE

https://www.nordicchoicehotels.se/mrfs-plast-lack-skadekonferens-2019/
https://www.nordicchoicehotels.se/mrfs-plast-lack-skadekonferens-2019/
https://www.mrf.se/produkter-och-tjanster/boka-kurser/
https://www.mrf.se/mrfs-plast-lack-skadekonferens-2019/



