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PROGRAM för SVEFFs höstmöte onsdagen den 14 november 2018 
Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö 

 
 

09.00 – 11.30  SVEFF Målerisektion 
  För företag som säljer konsument- och måleriprodukter 
 

09.00 – 11.30  SVEFF sektion för fogfritt golv 
  För företag som säljer produkter för fogfria golv 
 
11.30 – 12.15  Lunch 
  För alla 

 
12.15 – 14.15  SVEFF Industrisektion 
  För företag som säljer industriella produkter till trä, metall, plast mm 

 
12.15 – 14.15  SVEFF Lim- och fogsektion 
  För företag som säljer fog och lim 
 

14.20 - 15.20  Sveff Styrelse 
  För de som sitter i Sveff styrelse 

 
15.20 – 15.50  Kaffe 
  För alla 

 
15.50 – 16:00  Höstmötesförhandlingar 
  För alla 
 
16.00 – 17.30 Föredrag:  

ALFU och Diplomkurs - Nu drar utbildningen i färgkunskap igång 
 Colorama, Färgbygge och allt man ska tänka på vid marknadsföring 
 
17:30 – 18:30  SFL/ALF – färgbranschens stiftelser 
  För ledamöter i stiftelserna 
 
19.15  Samling i hotellets reception för kort promenad till Restaurang Årstiderna - 

Frans Suellsgatan 3 
   
  

 
Enkelrum på Savoy inkl frukost kostar 1252:- exkl. moms och kan bokas i samband med anmälan till 
mötet.  
 
Anmäl dig helst innan den 17 oktober, efter detta datum kan vi inte garantera hotellrum. 
 
Länk till SVEFFs anmälningssida 

https://www.elite.se/sv/hotell/malmo/hotel-savoy/
https://www.sveff.se/sveff-hstmte-2018
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Om föredragen:  
 
ALFU och Diplomkurs - Nu drar utbildningen i färgkunskap igång 

De två stiftelser som administreras av Sveff tillhandahåller nu två moderna kurser om färg: 

• ALFU – Allmän Färg Utbildning. Utbildningen är två dagar lång och riktar sig till alla personer inom 

färgindustrin 

• Diplomkurs – Kursen är 6 dagar lång och innehåller provmoment och mycket självstudier. Den riktar 

sig till nyanställda personer inom R&D och annan teknisk personal som behöver en djupare 

förståelse för färg 

 

Först ut är ALFU, vilken ges i Stockholm 29-30 november 2018. 

 

Colorama, Färgbygge och allt man ska tänka på vid marknadsföring 

Stefan Brandt och Pär Svahnberg går igenom de nyligen avgjorda rättsfallen mellan SVEFF och 

Colorama/Färgbygge. Stefan Brandt presenterar SVEFFs branschrekommendation om marknadsföring med 

hälso- och miljöpåståenden samt ger konkreta tips vad man som företag ska tänka på för att tillse att den 

egna marknadsföringen är utformad i enlighet med lagstiftningen.  

 

  
Stefan Brandt 

Advokat 

Lindskog Malmström 

Pär Svahnberg 

Kemidoktor 

Toxintelligence 

 

 
 
 

http://ktfutbildning.se/vara-utbildningar/allmn-frgutbildning-alfu

