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Inom KFH pågår ständiga möten företagare
emellan. Upplevelsen är att företagen samverkar med varandra i högre grad än tidigare. Det
Eva-Marie Andersson har skapats ett positivt företagsklimat mellan
företagen. Det har också blivit naturligt för företagsledare som tidigare drivit bolag att vara en del i föreningen, och de delar gärna med
sig av sin kunskap och coachar nya företagare.
En annan positiv trend är att vi ser fler kvinnor på ledande
befattningar inom teknik och industri. Saab Kockums och Dynapac
är två bra exempel här i Karlskrona. Upplevelsen är att företagare
hjälper varandra. Kunskapen om den lokala kompetensen ökar. Näringslivsdagen är en mötesplats som jag vill säga är en viktig del i
att företag får ökad kunskap om varandra och att nya möten skapas.
När det gäller företagsklimatet mellan företag och kommun
finns det fortsatta utmaningar. En är att det måste finnas bredband
i hela kommunen om vi ska vara fullt ut digitaliserade. Här har vi
fått gensvar om en ny strategi för att nå målet, vilket är mycket
glädjande.
Vi som arbetar inom KFH påtalar ständigt vikten av att kommunen ser över kommunikationen och servicen till våra företagare.
När vi genomför de uppskattade satsningarna och utvecklar vår stad
bör även befintlig näring uppmärksammas. Dialogen kan fungera
bättre i flera fall. Risken är att de bolag som är med i utvecklingen
och som satsar får allt fokus (vilket de är värda) men kommunen
måste också se befintlig näring.

Medlemsnytt

KFH är partipolitiskt oberoende och organiserar företag och företagare inom
Karlskrona kommun och dess närområde. Vi företräder det lokala näringslivet
gentemot bland annat Karlskrona kommun, Landstinget, Länsstyrelsen,
Region Blekinge och Arbetsförmedlingen.

MEDLEMSAKTIVITETER:
11/4		HLR-utbildning i Företagarnas Hus, kl. 13.00-16.00.
		Möjlighet att utbilda ägare och personal.
		1.200 kr exkl. moms/person. Anmälan: kansli@kfh.se
24/4		
Nätverkslunch i Företagarnas Hus, kl. 12.00-13.00.
		Företagspresentationer och företagsnytt.
		Pris: 112 kr exkl. moms. Anmälan: kansli@kfh.se
14/5		Frukostmöte om Tillsyn i Företagarnas Hus,
		kl. 07.30-9.30
29/5		
Nätverkslunch i Företagarnas Hus, kl. 12.00-13.00.
		Företagspresentationer och företagsnytt.
		Pris: 112 kr exkl. moms. Anmälan: kansli@kfh.se

Gesäller 2019. Från vänster, Daniel Kullberg i målaryrket, Nimet Skoro i frisöryrket, Lina
Swärd och Sofie Swärd Nilsson i hudterapeutyrket, David Nilsson i låssmedsyrket.

Företagarföreningens
171:a årsstämma
Stämningen var god då föreningens medlemmar och hantverkare samlades. KFH:s ordförande
Camilla Sjöberg hälsade samtliga
gäster välkomna och höll i den
högtidliga gesällceremonin.
I år var det fem gesäller som
tog emot sina yrkesbevis.
Mästarna Karl-Ivar Jonasson,
Anders Magnusson och Linda
Schuster introducerade de nya
gesällerna.
Vd Eva-Marie Andersson höll
i parentationen för de företagare
som lämnat oss sedan senaste
årsstämman. Under kvällen hölls
också årsmötesförhandlingar
och styrelsens årsredovisning
och framtida målsättning
presenterades.
Mr Magic alias Thomas von
Dahn trollade för gästerna.
Närvarande var också kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizozzero
och kommunchef Carl-Martin Lanér.

KFH:s styrelse 2019-2020
Ordförande:
Camilla Sjöberg, Albinsson & Sjöberg.
Vice ordförande:
Karin Råberg, Blekinge Smådjursklinik.
Ledamöter:
Anna Wallin, Affärsverken.
Peter M Nilsson, Semcon Sweden.
Mikael Jonasson, M. Jonasson Bygg.

Elisabeth Åberg Petersson, Trossö Buss.
Axel Ehnfors, Bohlins Guldsmedsaffär.
Eric Hallén, Miljödata.
Revisorer:
Viktor Hedberg, Baker Tilly och Martin
Åkesson, Almi.
Revisorssuppleant:
Tibor Bondesson, Baker Tilly.

27/6		Grillkväll i KFH:s trädgård. Anmälan: kansli@kfh.se

NYA MEDLEMMAR:
I själens djupa boning
Wiebest AB
Fregatten Bed & Breakfast
Verkö Lunch & Catering

TACK!
Stort tack till Leijon Event för att ni
stöttade KFH:s årsmöte med bland
annat vackra linnedukar!

Foto: Patrik Flydén, Stauns foto

Företagsklimatet
mellan företagare

Foto: Patrik Flydén, Stauns foto
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Från vänster Andreas Tatidis och Isac Simonsson.

Här ses Helena Ola
och Martin Wallin
när de presenterar
nysatsningen för
sitt Ekosystem
dvs omgivande
samhällsaktörer.

Bank och kreditkort
för klimatkontroll
Det är namnet på det vinnande bidraget
i Industrigruppens tävling Framtidsdrömmar
2028. Industrigruppens tävling firade 15 år
och den vinnande klassen 8B Rödebyskolan
kunde ta emot 15.000 kronor.
Nytt för i år är att alla deltagande åttondeklasser erbjuds ett studiebesök i ett medlemsföretag inom industri och teknik.

Ericsson
Black Box
öppnad!
Nyligen presenterade
Ericsson sin
nya multiarena
som ska attrahera både lokala
initiativ men
även fungera
som möteslokal
vid de många
internationella besök som Ericsson idag har. Dessutom är lokalen
riggad med senaste teknik, ljud och ljus och med en flexibilitet som
gör den multifunktionell. Bra satsning som garanterat ger möjlighet
till inspirerande och värdefull utveckling.

MEDLEMSERBJUDANDE
En timmes fri rådgivning
inom IT-säkerhetsområdet
TrueSec grundades 2004 och är specialiserade inom
Cybersäkerhet och hjälper bolag med säker utveckling av applikationer, infrastruktur, penetrationstester, säkerhetshot och utbildningar.
Allt utfört av välansedda specialister som är övertygade om
att säkerhet kräver en helhetsbild.
Vill du veta mera eller boka upp en session –
kontakta: Mikael Lagström, VD TrueSec Karlskrona, 0709-183038
mikael.lagstrom@truesec.se

HLR-utbildning
Ta chansen att utbilda dig och din personal inom HLR,
hjärt-lungräddning med AED!
Tid: torsdagen den 11 april 2019 kl. 13-16.
Plats: KFH, Bredgatan 12.
Pris: 1.200 exklusive moms per person och utbildning. Kaffe ingår.
Anmälan sker till KFHs kansli senast den 2 april.
Tel. 0455-80140 eller e-post: kansli@kfh.se
KFH i samarbete med:

Ung entreprenörskapsfrukost
Vid en entreprenörskapsfrukost med Ung Företagsamhet på agendan, deltog
elever, lärare och företagare.
Flera företagsledare fick
ökad kunskap om UF och UF
företagarna fick möjlighet att
pitcha sina affärsidéer. Frukosten arrangerades av UF
i samverkan med KFH och
Nyföretagarcentrum.

VI KOMMER TILL
KARLSKRONA PORSLINSMUSEUM!
Välkommen på kostnadsfri mottagning
och värdering inför vårens auktioner.

Vi som deltar är Joakim Bengtsson Antikviteter, Per Ekelund Klockor och
Ebba Norelius Smycken & Preciosa.

9 april 2019

KL. 15.00-17.00
Karlskrona Porslinsmuseum, Hamngatan 7 D

Föreläsning
kl. 17.30

Joakim Bengtsson,
föreläser om ”Trender
i antikvärlden”.
Mer info: 042-244 344
info.helsingborg@
auktionsverket.se

