Branschdagen 2015-05-20

VÄLKOMNA!

Magnus Stuart

magnus.stuart@micki.se
070 49 303 25

Program 20 maj
Onsdag 20 maj
08.30 - 09.00 Registrering och kaffe
09.00 - 09.15 Presentation av Lek- och Babybranschen
Ordförande i Lek- och Babybranschen Magnus Stuart
09.15 - 10.00 Leksaker och barnartiklar; Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE-märkta?
Konsumentverket, Per-Olov Sjöö och Stina Johansson
10.00 - 10.45 Leksaker och barnartiklar: Vilka krav ska jag ställa på mina leverantörer? Hur bedömer jag
säkerheten?
Konsumentverket, Per-Olov Sjöö och Stina Johansson
10.45 - 11.45 Vad styr konsumenten?
Richard Wahlund, Professor i företagsekonomi
11.45 - 12.45 Lunch
12.45 - 13.45 Vad gäller för min webbutik?
Konsumentverket Niclas Ernebratt
13.45 - 14.30 Krocksäkerhetsprovning av bilbarnstolar
VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut: Tommy Pettersson
14.30 - 14.50 Fika
14.50 - 15.30 Erfarenheter från myndigheternas tillsyn
Kemi och Konsumentverket
15.30 - 16.45 Hur ska jag tänka vid inköp av leksaker och barnartiklar?
Praktisk övning
16.45 - 17.00 Summering och information om dag nr. 2
17.30 - 17.50 Buss till Junibacken
18.00 Festmiddag på Junibacken
Prisutdelning av Årets spel 2014, Årets leksak 2015 och Årets babyprodukt 2014.

Program 21 maj
09.30 - 10.30 Årsmöte (för medlemmarna i Lek- och Babybranschen)
10.00 - 10.30 Registrering och kaffe (för de som inte deltar på årsmötet)
10.30 - 11.15 Vad får en person att begå kriminella handlingar och vad kan vi göra
föra att minska risken att bli utsatt?
Adapt AB, Niklas Sundin – Butikernas säkerhetsexpert
11.15 - 12.00 Upphandlingskriterier för förskola
Konkurrensverket, Annie Stålberg
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.15 Den bortglömda regeln POPs och kortkedjiga klorparaffiner.
Kemikalieinspektionen, Karin Rumar
13.15 - 14.00 Kemikaliekrav i leksaksdirektivet samt vad som är på gång.
Kemikalieinspektionen, Anna Nylander
14.00 - 14.45 Ftalatregler samt lite fakta om ftalater.
Kemikalieinspektionen, Karin Rumar och Anna Nylander
14.45 - 15.05 Fika
15.05 - 15.50 Vad är på gång inom standardiseringar
Lego, Christian Wetterberg, Lek- och Babybranschens säkerhetsexpert
15.50 - 16.50 Studie om familjer och barns beteende
Children´s & Leisure Research, Dr Maria Costa
16.50 - 17.00 Summering av dagen

Lek- och Babybranschen
Lek- och Babybranschen bildades den 1 januari 2015
efter att branschföreningarna Leksaksbranschen och
Barn och Baby gått samman.
Syftet med sammanslagningen är att vi kan stärka och
utveckla branschen. Vi har nu en ännu mer kraftfull
organisation.

Ändamål
Lek- och Babybranschen medlemmar är aktörer på den svenska
marknaden för bl.a. lek-, hobby-, barn- och babyprodukter.
Föreningen har till ändamål :
• att ta tillvara och bevaka medlemmarnas intressen, särskilt i
förhållanden till inhemska och utländska myndigheter,
organisationer och sammanslutningar
• Att verka för ökad marknad för bl.a. lek-, hobby-,barn och
babyprodukter och att befrämja sund utveckling inom branschen.
• Att verka för god kvalitet och standard inom branschen
• Att se till att samtliga medlemmar som importerar leksaker är
informerade om och jobbar med frågan om socialt ansvar inom
ramen för ICTI CARE Process.

Vad gör Lek- och Babybranschen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetar för en sund utveckling av den svenska marknaden
Hjälper medlemmarna att ta socialt ansvar
För medlemmarnas talan gentemot myndigheter
Ger tidigt information om tex regler och standarder
Följer och påverkar regler och standarder
Ger medlemmarna koll på branschen
Anordnar branschdagar och utbildningar
Säkerhetshjälp
Remissenhet
Medlemsförmåner

Vi påverkar regler och standarder
Arbetet med säkerhet och standardisering är
en viktig fråga för oss. Vi är lagstiftarnas
kontakt med branschen när en ny lag ska
stiftas
Som medlem har du därför möjlighet att vara
med och påverka. Du får även tidig
information om vilka krav som ska komma.

SIS – Standardiseringen
SIS Swedish Standards Institute

Lek- och Babybranschen är aktiva i SIS och deltar
i deras möten samt röstningar.
Årsmötet tillsätter en säkerhetskommitté som
arbetar aktivt med dessa frågor.
• TK 404 Barnartiklar
• TK 392 Leksaker

Socialt Ansvar
När det gäller branschens ansvar för hur
arbetsförhållandena ser ut i produktionsledet måste vi
samarbeta. Det är inget ett enskilt företag klarar själv, inte
heller räcker det att vi i Sverige agerar på egen hand. För att
initiativen ska få effekt måste man agera globalt.
Lek- och Babybranschen stödjer CARE-processen. Som är
ett verktyg för att säkerställa att de produkter vi
marknadsför och säljer produceras under bra förhållanden.
www.icti-care.org

För din talan med myndigheterna
Vi vet att genom en stark branschorganisation får du en större
möjlighet att påverka förutsättningarna för din egen
verksamhet och även för hela branschen
Vi är branschens talesman gentemot myndigheter. Vi vill på
alla sätt verka för att förutsättningarna för branschen ska
förbättras.
Vi uppvaktar regelbundet myndigheter. Ett minst lika viktigt
arbete är att informera media, vilket vi gör både proaktivt och
reaktivt.
Vi hjälper även medlemmarna i kontakterna med medier.

PÅVERKAT / ÅSTADKOMMIT
• Vi har varit mycket delaktiga i ICTI CARE och på
allvar gjort arbets- och livsituationen bättre för
10 000-tals arbetare i våra leksaksfabriker främst i
Kina och Sydostasien.
• Vi har varit med och påverkat regelverket när det
gäller upphandlingskriterier för våra produkter för
offentliga sektorn.
• Vi har påverkat utredningen så att leksaker
undantogs från Kemikaliebeskattning, något som
kommer att innebära stora problem för andra
branscher med konsumentprodukter.

PÅVERKAT / ÅSTADKOMMIT
• Vi påverkar kontinuerligt europeiska
produktstandarder
• Anordnat utbildningar
• Kontinuerlig dialog/samverkan med
myndigheter.
• Tagit över samordningsrollen i dialogmötena
efter att Kemi tidigare gjort det

Butikerna
Genom ditt medlemskap i Lek- och Babybranschen
är du även kostnadsfritt medlem i Butikerna.
Butikerna är en samorganisation mellan fler
branschförbund som arbetar med att skapa bra
förutsättningar och medlemsavtal för alla
medlemmar.
Butikerna arbetar med opinionsbildning och
näringspolitiska frågor för att påverka lagstiftningen
för den enskilde handlaren.

Vad har Butikerna åstadkommit?
- Kortavtal med Nordea 2005
- Kortavtal med PBS International/Teller Sweden 2008
- Ökat antal butiker som tar kort inom Servicehandeln
- Permanent medlem i Riksbankens Kontanthanteringsråd
- Fått bort 50-öringen
- Lobbar för en ny 200 SEK sedel
- Inkomstförsäkring, ersätter över a-kassenivån
- Medlem i arbetsgruppen för säkerhet, 10 punkter för säkrare kontanthantering
- Lobbat för avgifter på bankomatuttag – vice riksbankschefen uttalar sig för
- Kostnadsfri juridisk rådgivning
- Egen säkerhetschef
- Vuxit med fyra branscher
- Stärker branscherna i samarbetet
- Butikerna Nytt, elektroniskt nyhetsbrev till media och medlemmar
- Kassasystemavtal med 4 olika lösningar
- Revolutionerande fraktavtal
- SEQR - mobil plånbok
- Elektroniska kvitton - spara eller kasta

Medlemsförmåner
Som medlem får du tillgång till vår service,
experthjälp och rådgivning inom en rad
områden som rör din verksamhet.
Du får även tillgång till juridisk expertis och hjälp
med säkerhetsfrågor, arbetsrätt, hyresrätt, löner
och personal

Medlemsförmåner
för dig som är medlem i Lek & Baby
Branschen
•
•
•
•

GFK-statistik 1 ggr/år
Lathundar
Inköpsguide barnartiklar
Säkerhet
- Egen säkerhetschef
- Trygghetspaket
- Larm och övervakning
- Psykologstöd
- Kontanthantering
- Säkerhetsutbildning

• Säkerhetsexpert
• Affärs och hyresjurister
• Försäkringar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kortinlösenavtal
Arbetsrättsjurist
Fraktavtal
Kortterminaler
Hotellavtal
Svenska möten
SEQR
Spara kvittot
Tidningen Lek&Babyrevyn
Och mycket mer
Alla medlemsförmåner finns på www.lekobaby.se

Kontaktuppgifter
Lek- och Babybranschen
Box 22307
104 22 Stockholm
www.lekobaby.se
info@lekobaby.se
Kansliet
Jennifer Rydén Englund, 08-508 938 19 , jennifer@lekobaby.se
Lena Hedö, 08-508 938 17, lena@lekobaby.se
Klas Elm, 08-508 938 18, klas@lekobaby.se
Ordförande
Magnus Stuart, magnus.stuart@micki.se

Hälsar er igen varmt välkomna!

