PROGRAM

Näringslivsdagen 2005
MED FOKUS PÅ SAMVERKAN MELLAN FÖRETAG OCH KOMMUN

NYHETSBREV 4 • SEPTEMBER 2005

200 ord med Eva-Marie
Näringslivsdagen lockar!
Näringslivsdagen är högst aktuell. Det är
Karlskrona kommuns näringslivsenhet
och KFH som tillsammans arrangerar
denna dag för att få till stånd en årlig möEva-Marie Andersson tesplats mellan kommunens ledning,
förvaltningschefer och företagare i Karlskrona.
Att Karlskronas ledning tycker det är viktigt med ett bra
företagsklimat det vet vi, men hur kan detta genomsyra hela kommunens organisation och hur får vi våra företagare att förstå hur
och varför kommunens tjänstemän och beslutsfattare gör som
dom gör i vissa till synes ”företagarovänliga” fall?
Näringslivsdagen kom fram som ett förslag från KFH efter att
kommunens småföretagargrupp lades ner. Det finns möjlighet
att ställa frågor till förvaltningscheferna, vi har förslagslådor till
den som vill lämna anonyma förslag och den företagare som
önskar äta lunch med något av Karlskronas kommunalråd erbjuds göra detta.
Förvaltningarnas minimässa är öppen under hela eftermiddagen. Vi lyssnar till lokala företagare som informerar om hur det
är att vara företagare i Karlskrona och får en aktuell rapport om
hur näringslivsutveckling, regelförenkling för småföretag planeras från näringsdepartementet.
Över 200 personer samlas på Arena Rosenholm och alla förutsättningar finns för en ökad och spännande dialog kring
Karlskronas företagsklimat! Det är härligt att se att intresset för
näringslivsdagen är så stort från er företagare!

Medlemsnytt
KFH är partipolitiskt oberoende och organiserar företag och
företagare inom Karlskrona kommun. Vi företräder det lokala
näringslivet gentemot bland annat kommunen, landstinget, länsstyrelsen, Region Blekinge och arbetsförmedlingen.
Medlemsaktiviteter:
1/9 Näringslivsdag på Arena Rosenholm kl. 11-17. (Se artikel sid 1).
8/9 Tematräff: Finansiering, kl. 14-16.30.
Plats: Handelsbanken, Ronnebyg. 47. Arr: NyföretagarCentrum.
Tematräffen är kostnadsfri. Anmälan: 0455-298 50.
28/9 Nätverkslunch, kl. 12-13, pris 70 kr. Vi presenterar etablerade
och nystartade bolag i vår kommun. Anmälan: tel. 80140.
26/10 Nätverkslunch, kl. 12-13, pris 70 kr. I övrigt som den 28/9.
27/10 Tematräff:Affärsplan och budget,kl. 14-16.30.
Plats: Företagarnas Hus, Bredg. 12. Arr: NyföretagarCentrum.
Tematräffen är kostnadsfri. Anmälan: 0455-298 50.
23/11 Seminarium: Alkoholens konsekvenser på arbetsplatsen
och i trafiken! Kl 13-17.00. Plats: Baltic House, Verkö. Arr: KFH
i samarbete med NTF Blekinge, Landstinget Blekinge och Karlskrona kommun. Seminariet gästas bl.a. av forskare och trafiksäkerhetsexperter. Pris: 195 kr/person (medlem i KFH får 50 kr
rabatt). Anmälan: KFH:s kansli tel. 80140. (Se även annons sid 2).
Nya medlemmar:
Eastern Gateway, Eventparlamentet, Lena Fötter, TA-Gräv, Tinba Interiör, Verkö Lunch & Catering.

I Vasallenhuset på Arena Rosenholm Den 1/9 kl 11-17
11.00 Minimässan med representanterna för de kommunala bolagen
och förvaltningarna öppnar.
11.30 Arbetslunch med kommunalråden. Särskild anmälan krävs.
13.00 Ekonomijournalisten Magnus Briggert från Publicistgruppen
inleder seminariet.
13.05 Kommunalrådet Mats Johansson: ”Utvecklings- och tillväxtmöjligheter i Karlskrona”.
13.20 Statssekreteraren Sven-Eric Söder, som ansvarar för näringslivsutveckling, regelförenkling för småföretag och konkurrenspolitik på näringsdepartementet.
13.50 Vd Ankin Liljegren, El-Yta Kem AB: ”Företagare i andra
generationen”.
14.20 Paus – förfriskningar – minimässan fortsätter.
15.00 Stig L. Sjöberg, Förlags AB Albinsson & Sjöberg:
”En entreprenörs resa tvärs över Trossö eller Från köksbordet
till tidningskiosker världen över”.
15.30 Paneldiskussion, ledd av Magnus Briggert.
16.00 – 17.00 Centrumtåget kör sightseeing på Arena Rosenholm.
Näringslivsdagen – utformad för dig som är eller tänker bli
småföretagare i Karlskrona! Denna dag ska dina frågor få svar
och dina idéer och behov lyftas fram. Med gemensamma krafter
stimulerar vi företagsamheten i Karlskrona!

Startskottet har gått!
Intresset för Näringslivsdagen är mycket stort. Självklart finns KFHnytt tillgängligt
när startskottet går. Det förklarar varför programmet presenteras ovan.
– Vi vill sprida innehållet i programmet även till de som inte hade möjlighet att
komma den 1 september. Detta för att alla ska få ta del av innehållet från
Näringslivsdagen, säger Eva-Marie Andersson, vd i KFH.
Denna dag är tänkt att återkomma årligen. Både Karlskrona kommun och
företagarföreningen KFH har ett intresse i att öka dialogen och samarbetet mellan
kommunens representanter och företagare. ”Vår ambition är att bli en av de mest
företagarvänliga kommunerna, och detta är ett steg i den riktningen”, säger Peter
Adaktusson, näringslivschef i Karlskrona kommun.
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Upplaga: 1.200 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag

Träffa svenska hockeylegender i specialföreläsningen

VINNANDE LEDARE
– ETT LUNCHMÖTE I VÄRLDSKLASS –
PROGRAM
10.00 Gästföreläsning om ledarskap.
11.30 Vi bjuder på något riktigt gott!
12.15 Gästföreläsning om vinnaregenskaper
av hockeylegenden Håkan Loob.
13.30 Föreläsningen avslutas. För dig som
vill stanna kvar en stund efter mötet,
bjuder vi på en visning av arenan.
Plats: Vasallen på Arena Rosenholm.
Tid: Fredagen 28 oktober 2005.
Pris: 595 kr/deltagare inklusive lunch.
Håkan Loob, framgångsrik
sportchef i Färjestad BK.
OBS! Endast 200 platser!
ANMÄLAN: Företagarföreningen KFH:s kansli
Tel 0455-801 40 • Fax 0455-801 23 • e-post kansli@kfh.se
PS! Den 30:e oktober invigs den nya hockeyarenan med matchen mellan en
Blekingekombination och en parad av världsmästare från Tre Kronor.
Som deltagare i föreläsningen VINNANDE LEDARE,
ARRANGÖRER:
kan du förhandsboka några av de bästa platserna
till denna historiska match.
Säg till när du anmäler dig, så hjälper vi dig!

Om du blir sjuk som egen företagare
Är du uppdragstagare eller egen företagare har du inte rätt till sjuklön. Istället
kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Som egen företagare räknas du
som driver enskild firma, handelsbolag med mera och har F-skattsedel. Du som
driver företag i form av aktiebolag räknas däremot som anställd i bolaget. Om
du är egen företagare ska du uppge företagets beräknade nettointäkt som årsinkomst. Med nettointäkt menas företagets resultat efter avdrag för kostnader,
eventuella avsättningar och avgifter men före skatteavdrag. Skatteverket har
informationsmaterial som visar hur du räknar ut nettointäkten.
Som egen företagare kan du välja mellan 3 och 30 dagars karenstid. Att välja
karenstid medför att:
● sjukförsäkringsavgiften blir lägre med längre karenstid
● du får inte sjukpenning under karenstiden
● vald karens påverkar inte föräldra- eller tillfällig föräldrapenning
Även om du inte väljer karenstid medför det att du i regel inte får sjukpenning
för den första dagen i sjukperioden.
Du kan anmäla ändrad inkomst samtidigt som du begär ersättning, till exempel sjukpenning. Vill du redan
när du startar företaget välja karenstid och därigenom
sänka din sjukförsäkringsavgift kontaktar du Försäkringskassan och anger den karenstid du vill ha och din beräknade nettointäkt. Observera också att under uppbyggnaden av ett företag finns ibland möjlighet att få en SGI
som är högre än aktuell nettointäkt. Om du driver aktiebolag ska du beräkna din årsinkomst utifrån den lön som
du tar ut från företaget.
Generellt gör Försäkringskassan ett skatteavdrag på
30% på sjukpenningen. Men om F-skattsedel har visats Olof Sjölin, Informatör,
upp görs däremot inget avdrag. F-skattsedeln kan du Försäkringskassan
faxa till Försäkringskassan eller skicka kopia via posten. i Blekinge.

Vad är Blues?

På den stora handels- och industrimässan i Kunming, där
Blekinge presenterades i en egen monter, knöts många
värdefulla kontakter.

Det diskuterades inte bara
affärer i Kina. Landshövdingen
och hennes delegation
ägnade också tid åt kinesisk
kultur som här i staden Dali.

Staten satsar 60 miljoner kronor på produktutveckling i småföretag. Satsningen gör det
möjligt för småföretag att ansöka om finansiellt stöd till utveckling av en vara eller tjänst.
Bakgrunden är bland annat att många företag har
svårigheter att konkurrera med lågkostnadsländer om tillverkning av enkla produkter.
Den som får bidrag måste själv stå för minst 50 %
av kostnaden med kontanta medel. Eget arbete
räknas inte som medfinansiering.
Vill du veta mer? Se www.nutek.se/pu

START-CHECK PÅ

25.000
Än finns det möjlighet
för dig som vill starta
företag på landsbygden
att ansöka om vår StartCheck. Kontakta Gunilla
Strömgren på telefon
0768-66 90 70.

Företagare besökte Kina
Kina blir alltmer aktuellt för svensk
– och blekingsk – företagsamhet.
Hot eller möjlighet?
– Både ock, säger Blekinges
landshövding Ingegerd Wärnersson
som i början av juni ledde en
delgation från länet till staden Kunming i provinsen Yunnan.
Detta var den sjätte resan till Kina
som länsstyrelsen arrangerat och
syftet är att stärka banden mellan
Blekinge och dess ”systerprovins” i
sydvästra Kina. Med på resan var
förutom represententer från
länsstyrelse och kommuner också
blekingska företag.

– Det vi vill uppnå är att fler blekingska företag ska upptäcka den
kinesiska marknaden, säger länsrådet Per-Arne Andreasson. Vi vill
få igång affärer mellan Kina och
Blekinge helt enkelt.

Länsrådet Per-Arne Andreasson, passade på
att provsitta den kinesiska rallymästarens
tävlingsbil på mässan.

SEMINARIUM

Alkoholens konsekvenser
på arbetsplatsen och i trafiken!
Företagarföreningen KFH, NTF Blekinge, Landstinget Blekinge i samarbete med
Karlskrona kommun vill bidra med kunskap och verktyg för företagare och
chefer när det gäller alkoholens konsekvenser. Vi tar upp chefens ansvar och
problematiken kring ”det svåra samtalet”. Focus kommer också att ligga på säkerhet när det gäller transporter på våra vägar. Ökade kunskaper kring detta
område får betydelse när det gäller upphandling av våra olika transporttjänster.
Seminariet gästas bl.a. av forskare och trafiksäkerhetsexperter från Vägverket
och NTF riks. Moderator är landshövding Ingegerd Wärnersson.
Välkommen till ett intressant seminarium i denna viktiga fråga som berör oss alla.
Baltic House, Verkö, Karlskrona. Onsdagen den 23/11 kl. 13-17.00
Seminarieavgift: 195 kr/person (som medlem i KFH får du 50 kr rabatt!)

