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250 ord med Eva-Marie
... nu är det jul igen
Hur kan det komma sig att tiden upplevs
så knapp fast vi har lika mycket tid nu som
alltid? Kan det bero på att vi är otåligare,
att vi har ett mycket större medie- och
informationsbrus som upptar vår vardag
Eva-Marie Andersson på ett helt annat sätt än förr? Kan det också
vara så att vi är mer nåbara nu än tidigare
– i bilen, på promenaden, på mötet eller var vi nu befinner oss?
Jag kan i alla fall konstatera att det åter igen är dags för årets
sista KFHnytt. År 2008 närmar sig med stormsteg och det är
dags att summera 2007.
KFH har arrangerat företagarträffar inom bl.a. marknadsföring, nya anställningsformer, styrelseutbildning och Östersjöhandel. Vi har arrangerat en näringslivsdag tillsammans med
Karlskrona kommun och inte minst våra nätverksluncher där
etablerade och nystartade bolag presenteras i ett samarbete med
NyföretagarCentrum. Och tänk, vi hade hela tre mästare som
fick sina mästarbrev i år. Fantastiskt!
Som om inte detta räckte, har vi också firat KFH:s 160 år. Vi
var 100 personer som umgicks och minglade till härlig musik.
Vi har också hjälpt 24 företagare med EU-medel för kompetensutveckling inom en mängd områden.
Det finns många fler aktiviteter som pågått under året och
innan vi vet ordet av så har även vårt kommande julstök och
luciafirande ägt rum och julen är här.
Jag önskar er alla – medlemsföretag som samarbetspartners –
en härlig och avkopplande jul och ett gott nytt år!
För visst känns det väl så, att "vips" så är vi där.

Fullt på Näringslivsdagen
Näringslivsdagen med fokus på samverkan mellan företag och kommun gick av
stapeln den 21 september. Under huvudseminariet belystes frågan hur Karlskronas
näringsliv påverkas av globaliseringen och internationella affärer. Intresset var stort
både för seminarierna och för minimässan. Det var också fullt när det gällde antal
utställare. Näringslivsdagen arrangerades av Karlskrona kommun och Karlskrona
Företags- & Hantverksförening för tredje året i rad.

Glaskonstnär årets nyföretagare
Årets nyföretagare utsågs under näringslivsdagen.
Glaskonstnär Malin Svensson överraskades när hon plötsligt bjöds upp till scenen av ordföranden i Nyföretagarcentrum, Conny Midenhag. Motiveringen löd:
”Med stor entusiasm, hårt arbete, envishet och långsiktig
planering har Malin Svensson byggt upp sitt företag
Glastornet/Studioglashytta. Hon har målinriktat förvandlat
ett tidigare vattentorn till en väl fungerande glashytta från
grunden. Med egen design och formgivning och inte minst
gedigna yrkeskunskaper inom glasblåseri, lockas nu folk
att besöka Glastornet från hela sydöstra Sverige”.
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Medlemsnytt

MEDLEMSAKTIVITETER:
28/11 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt.
Ett samarbete med Carlskrona NyföretagarCentrum.
Pris 80 kr. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
29/11 Julstök i Företagarnas Hus. FULLSATT!!!
5/12 Östersjögruppens frukostmöte kl 7.30 –9.30 i Företagarnas
Hus,Bredg. 12.Turismens betydelse för en region. (Se annons).
9/12 Traditionellt luciafirande i Företagarnas Hus kl. 15.00.
Föreningens barn bjuder på luciatåg och Gylles står för
Luciakaffet. Ingen föranmälan.
12/12 Frukostmöte i Företagarnas hus, Bredgatan 12.
Skattenyheter inför årsskiftet. Samarrangemang med Öhrlings
PricewaterhouseCoopers. Anmälan. Pris 60 kr. (Se annons).
19/12 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt.
Ett samarbete med Carlskrona NyföretagarCentrum.
Pris 80 kr. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
NYA MEDLEMMAR:
Adecco, Amusic & PC Support, Bredaviks Örtagård/Vita Novis HB, EDB
Business Partner Sverige AB, ETV, El Tele Vvs Companiet i KarlskronaAB,
Exposeprint AB, Folkuniversitetet, Hälsa & TrivselAB, Kärnhem Blekinge
AB, Lars Linderoth Fastigheter, Lundströms Byggservice, Saliveja AB,
Tommy Ottosson Redovisning AB, Velopia AB

160-årsfirande lockade flera generationer.

Hett på KFH:s jubileumsfest
Den 21 september arrangerade KFH ett jubileumsparty i ”Hantverkets” trädgård
direkt i anslutning till Näringslivsdagen. Detta för att fira föreningens 160 år.
Uppslutningen var god och närmare 100 personer var med. Vi kunde hålla värmen
tack vare att Leijon Event fixat med värme i tältet som stod uppställt i trädgården
på Bredgatan 12. För musikunderhållningen stod The mystic revolation of soul.
Stort tack till alla som minglade och gjorde kvällen så trevlig!

KFH:s lucia 2007
Vid KFH:s traditionella luciafirande den
9 december kl. 15.00 kommer lucia Linnea
Turner, 12 år, med följe till Företagarnas
Hus (Hantverket).
Välkommen till en stämningsfull stund
då Gylles står för eftermiddagskaffe med
tillbehör. Ingen föranmälan krävs.
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag

Positiva erfarenheter
av polska byggare
Vid Östersjögruppens frukostmöte i
september informerade bl.a Dennis
Robérteus, ABRI Ronneby, om erfarenheterna vid ombyggnaden av
Ronneby Brunn som skett i samverkan med polska bolaget GN-KNIT.

Sverige – möjligheternas land för entreprenörer

Mässa om studieval

Dennis Robérteus, ABRI Ronneby, och
Östersjögruppens Magdalena Kurczewska
Svensson, polsk honorärkonsul.

Vi söker projekt
i näringslivet!
KY-utbildningen Internationella säljare
söker samarbete med företag
i regionen. Vill du veta mer, kontakta
Monika Alriksson på telefon
0455-10115 eller 0733-607030.

Nyheter från AF
Från och med den 7 jan 2008 kan:
Arbetsförmedlingen i Karlskrona
upplåta sina lokaler till företagare, för
att företagen ska kunna ha
rekryteringsträffar eller
anställningsintervjuer hos oss.
Vi erbjuder också företagare
att komma till oss på arbetsförmedlingen för att informera
arbetssökande om sitt företag,
bransch eller yrke.
För mer information kontakta
Arbetsförmedlingen 0455-583 00

Den 8 november arrangerade Karlskrona kommun en gymnasiemässa i
Östersjöhallen. Där passade kommunala skolor, friskolor, företag och organisationer på att berätta om sina verksamheter för ungdomar som ska välja
utbildning. KFH var på plats och träffade många ungdomar och utställare.

Östersjögruppens
frukostmöte
TEMA: TURISM
Onsdagen den 5/12 kl 7.30 – 9.30
Företagarnas Hus, Bredg. 12
PROGRAM
7.30 Frukosten är serverad
8.00 Välkommen
8.10 Turismens betydelse för en
region. Föredragshållare:
Barbro McAusland, Visit Sweden
9.30 Frukostmötet avslutas
Pris: 60 kr. Betalas vid ankomst
eller via faktura 80 kr.
Anmälan sker till KFH.s kansli senast
den 3 december, tel. 801 40 eller
e-post: kansli@kfh.se
Välkomna!

De senaste tio åren har företagsklimatet i Sverige blivit bättre. Frågan man
kan ställa sig är då varför det fortfarande råder en uppfattning om att
företagande i Sverige är någonting besvärligt?
Inför årets utnämning av Entrepreneur of the Year har Ernst & Young nyligen presenterat en undersökning som visade att ca 70 procent av Sveriges företagare tror att de svenska skatterna är ett hinder för företagande och entreprenörskap. Bland allmänheten är motsvarande siffra 60 procent.
Entreprenörer är motorn som driver svensk tillväxt. Att Sverige har ett stimulerande entreprenörsklimat är därför av avgörande betydelse för landets framgång. Men ett bra entreprenörsklimat är inte bara viktigt för dagens tillväxt. Det
kommer även att spela en avgörande roll i huruvida dagens ungdomar och studenter kommer att uppmuntras till att driva eget företag i framtiden. Problemet
är att attityderna kring företagande tycks påverka viljan att starta företag.
Verkligheten bakom attityderna är dock att villkoren för företagande är
bättre än på många år. Skattesituationen för företag förbättras hela tiden, under hela livscykeln. Såväl vid uppstart, drivande, som vid avvecklande har regelverket blivit bättre. Här följer ett axplock av genomförda och föreslagna regler:
Uppstart
• Lättare att få F-skattsedel
• Kvittningsrätt för underskott av näringsverksamhet mot inkomst av tjänst
• Sänkta sociala avgifter vid nyanställning och för vissa tjänstesektorer
Drivande
• Skattefrihet för utdelning på näringsbetingade andelar
• Bättre utdelningsregler för entreprenörsföretag (3:12-reglerna)
• Slopande av förmögenhetsskatten
• En konkurrenskraftig bolagsskatt (ligger på mellannivå i OECD)
• Försäljning/omstrukturering
Slopad arvs- och gåvoskatt
• Skattefrihet vid försäljning av näringsbetingade andelar
• Bättre kapitalvinstregler vid försäljning av entreprenörsföretag (3:12-reglerna)
Det finns en skattemyt i Sverige. En myt som i värsta
fall avhåller människor från att starta företag. Uppfattningen att skattereglerna är ett hinder påverkar
entreprenörskapet negativt.
Intresseorganisationerna gör ett bra jobb med att peka
på förbättringsområden kring företagande, men man ska vara
medveten om att unga – morgondagens entreprenörer – påverkas av den bild som målas upp och de får en onödigt
negativ uppfattning om våra skatter. Vi måste istället visa
upp förebilder som uppmuntrar till att våga ta steget att bli
en entreprenör.
Låt inte skattemyten stoppa entreprenörerna.

Patric Nilsson
Aukt. revisor,
Ernst & Young

KFH samarbetar med

Skattenyheter inför årsskiftet
Onsdagen den 12 december kl. 7.30 – 9.00
Företagarnas Hus, Bredgatan 12
7.30 Frukosten är serverad
8.00 Välkommen, Eva-Marie Andersson, vd KFH
8.05 Skattenyheter för företagare,
skatteexpert Anders Månsson, Öhrlings PWHC
8.45 Frågestund och avslutning
Anmälningsavgift inklusive frukost: 60 kr. Anmälan är bindande
från och med sista anmälningsdatum.
Anmälan sker till KFH:s kansli
senast den 6 december.
0455-801 40 eller kansli@kfh.se

Vi önskar alla våra medlemmar
och samarbetspartners
en riktigt god jul och
ett gott nytt år.

