KFH har hållit sitt
159:e årsmöte
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250 ord med Eva-Marie
Vi behöver sommarjobb!
Kommunens beslut att i år inte erbjuda
sommarlovsjobb ställer krav på det privata
näringslivet att skaffa fram ersättningsalternativ.
De behov av sommarvikarier som finns
Eva-Marie Andersson tillsätts som regel mer eller mindre automatiskt med intresserade och motiverade ungdomar. De större
företagen i Karlskrona har sedan länge sin bemanningsplan klar
och tillsättningen är i full gång.
Men kan vi då i företagarföreningen göra något för några av
alla de som nu står utan jobb i sommar?
Vi känner vårt ansvar och gör ett försök.
En inventering av intresset bland medlemsföretagen är påbörjad och den 24 mars hade vi till kansliet fått in hela 15 platser
från tio-talet företagare. Bra början. Nu gäller det att hitta rätt
ungdom till rätt jobb!
Till skillnad mot de skattefinansierade, ”bortrationaliserade”,
kommunala sommarjobben, som i vissa fall var konstruerade,
handlar det nu om riktiga jobb som måste vara till nytta för företagen och inte en belastning i en redan pressad tillvaro.
KFH har därför inlett samarbete med Vägvisaren som redan
har upparbetade kontakter med ungdomar och arbetsgivare. Därigenom kan företagen lättare få tillgång till rätt kompetens och
vid behov riktlinjer för anställningsavtal, lönesättning m.m. Vägvisaren kommer därför att ha personal tillgänglig under hela sommaren i syfte att underlätta rekrytering och tillsättning.
Se över ditt behov och kontakta oss gärna på kansliet om du
har frågor om sommarjobben. Låt 15 platser bli 30! Då har vi i
alla fall fyllt hälften av de ”vakanser” som uppstod när kommunen stängde sin sommarpraktik.

Det var extra högtidligt när ordförande Stig L. Sjöberg öppnade årsmötet i år då KFH
jubilerar. Karlskrona Fabriks& Hantverksförening bildades
redan 1847 och har bedrivit
verksamhet oavbrutet i 160 år!
Föreningen håller på sina traditioner och verkställer vid behov mästar- och gesällutnämningar, så även i år. Att detta
uppskattas vittnar intresset för Ovan: Årsmötesmiddag i festhögtiden om. Ett 60-tal gäster salen på Företagarnas Hus.
Till höger: kommunalråd Karldeltog i festligheterna.
Gösta Svenson.
Kommunen representerades
bl a av tre kommunalråd, av vilka K.G Svensson informerade om målet att skapa 1.000 nya företag i Karlskrona. En
vision som närvarande företagare fann anledning att ställa
initierade frågor om. Debatten blev av förståeliga skäl livlig.
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Vid årsmötet lämnade Malin Bornerheim
sitt styrelseuppdrag och avtackades av
KFH:s vd Eva-Marie Andersson. Ny i styrelsen blev Kenny Midenhag. Hans Söderström avgick ur Litorina
Folkhögskolas styrelse
och ersattes av Magdalena Kurzcewska SvensMalin Bornerheim avtackas här
son som ordinarie med
av Eva-Marie Andersson.
Camilla Sjöberg som ersättare. I övrigt handlade det om omval för samtliga ledamöter. Årsmötets ordförande, föreningens andre hedersordförande Jan ”Alex” Alexandersson, ledde mötesförhandKenny Midenhag.
lingarna med rutinerad och stadig hand.

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:
17/4 Frukostmöte kl 8.00 – 10.00. "Ägar- och generationsskiften".
Plats: Företagarnas Hus, Bredg. 12, (se separat annons).Anmälan.
19/4 Arbetsförmedlingen informerar kl. 18.00. Bl.a. information om nystartsjobben. Plats: Företagarnas Hus, Bredgatan 12
Anmälan till KFH:s kansli, tel: 801 40, e-post: kansli@kfh.se
25/4 Nätverkslunch kl. 12.00 – 13.00.
Vi presenterar företag inom vår kommun. Pris: 80 kr/person.
Anmälan till KFH:s kansli tel: 801 40, e-post: kansli@kfh.se
30/5 Nätverkslunch kl. 12.00 – 13.00.
Vi presenterar företag inom vår kommun. Pris: 80 kr/person.
Anmälan till KFH:s kansli tel: 801 40, e-post: kansli@kfh.se
Nya medlemmar:
Corporate Express, Dagon Karlskrona, Göran Alexandersson, Holmamåla
NaturRelax, Huset Vivaldi, Kamomill Kommunikation, Kragh & Berglund,
Leijonhjelm & Partner bolagsjuridik AB, Nya RC Gruppen/RC Reklam,
Percon AB, Sweden-China Business Center.

Fr.v: Christina Cangemark, frisörmästare, Annika Olén, frisörmästare, Magnus Pettersson,
hovslagarmästare, Sunaj Skoro, frisörgesäll, samt Nils Gustavsson, som denna dag fick ta emot
både gesäll- och mästarbrev inom riggareyrket. Stig L. Sjöberg, ordf. KFH, och Lars Johansson,
Gesäll- och mästarbrevsnämnden, ledde utnämningsceremonin.

Högtidsstund med fyra mästare!
Det var näst intill ett historiskt ögonblick då KFH i år fick möjlighet att dela ut
hela fyra mästarbrev. Det är mer än 15 år sedan föreningen kunde presentera
så många mästare samtidigt. Två frisörmästare, en riggarmästare och en
hovslagarmästare erhöll bevis för sitt yrkeskunnande på denna höga nivå.
Dessutom delades det ut gesällbrev. Dels i riggaryrket till Nils Gustavsson,
dels i frisöryrket till Sunaj Skoro. Sunaj kunde genomföra sitt prov efter att
kontakt tagits med frisörmästare John Hansson, Salong Astra i Ronneby.
Både mästare och gesäller fick ta emot minnesgåvor och blommor.
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag

100 miljarder euro till Polen
ger nya affärsmöjligheter
Under Östersjögruppens senaste möte fick
ett 60-tal personer från
främst företag, men
även en del politiker,
veta hur svenska företag och offentlig sektor kan dra nytta av de
EU-medel som ska investeras i Polen under
2007-2013.
Exportrådet och
Sveriges ambassad i
Warszawa informe- Håkan Johnsson, Blekingeflyg ochTomasz Piekarec, Exportrådet.
rade om att en stor del
kommer att investeras i infrastruktur jen mellan Ronneby och Gdansk. Föroch glädjande nog kommer detta att söket är tänkt starta upp med turer tre
gynna Gdansk flygplats.
dagar i veckan med början i slutet av
Blekingeflygs Håkan Johnsson in- maj månad. Ett besked som möttes av
formerade samtidigt också om flyglin- applåder från auditoriet.

Inbjudan
Frukostmöte:
Tisdagen den 17 april
kl 08.00 – 10.00
i Företagarnas Hus,
Bredgatan 12, Karlskrona.
Hur förbereder jag ett ägarskifte?
Välkomna till ett möte för företagare som funderar på eller ska göra
en förändring i ägarbilden i det mindre eller medelstora företaget.
Det kan vara generationsskifte, försäljning, pensionering eller dylikt.
Syftet med träffen är att väcka idéer och öka kunskapen om att man
i god tid planerar en förändring så att den inte blir så dramatisk.
P RO G R A M
08.00 Välkommen, Eva Marie Andersson, vd, KFH
08.10 Varför planera ett ägarskifte? Nils Homan, civilekonom, Almi Företagspartner
08.30 Så här tänkte och gjorde vi. Ankin Liljegren, vd, Elyta
09.00 Vad är mitt företag värt? Niclas Bremström, auktoriserad revisor, KPMG
09.20 Vikten av ordning och reda. Örjan Bengtsson, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
09.45 Avslutning – avrundning med frågestund

Sista anmälningsdag: 10 april
e-post: kansli@kfh.se • fax 0455-801 23 • telefon 0455-801 40
Kostnad: 50 kr/person eller via faktura 70 kr/person

Globalisering i fokus i Globen
I mitten av mars hölls årets största ekonomiska konferens i Globen i Stockholm. Vårt Ekonomiska Läge, som arrangeras av Swedbank och Sparbanksstiftelserna, samlade dryga tusentalet gäster från hela landet. Årets tema var
”Sverige i förändring”. Från Blekinge deltog 15 personer.
Zanyar Adami, journalist och grundare av tidningen Gringo, lockade till flest
skratt och kraftigast applåder. Adami har byggt upp ett företag med 17 anställda
från 15 olika länder. Framgångsfaktorn har varit just ”Sverige i förändring”,
temat för årets Vårt Ekonomiska Läge.
– Svenska företag måste förstå att det är en framgångsfaktor att ta in personer
med utländsk bakgrund. Istället för att skicka säljaren Anders till Turkiet, som är
duktig på produkten men inte kan språk och kultur, kanske ni ska skicka Mehmet?
P G Gyllenhammar inledde eftermiddagen med att kommentera bland annat Sveriges utbildningsnivå, småbolagens förutsättningar och klimatfrågan.
Den före detta ordföranden för Volvo visade på en pragmatisk inställning till
hur miljöproblemen bör tacklas.
– Industrin lyckas nästan alltid utveckla ny teknik när den ställs inför krav, sa
P G Gyllenhammar. En annan fråga som han ansåg vara väsentlig var bankernas ljumma förhållningssätt gentemot småföretagares behov av kapital i tidigt
skede av ett projekt. De svenska bankerna är överdrivet försiktiga vilket hämmar utveckling sade han.
Sist ut bland talarna var finansminister Anders Borg. Regeringens retorik
kändes igen när Borg talade om det utanförskap det innebär att inte ha ett arbete. Ministerns kärnbudskap var att
fler måste in i arbete om Sverige ska kunna behålla sin
tillväxt. Men Anders Borg pekade också på vikten av att
hålla i statsfinanserna även när det går bra.
– Att det kommer en nedgång förr eller senare vet vi.
Hur långvarig och djup nedgången blir beror på hur ekonomin har hanterats under uppgången.
Dagen avslutades med en paneldiskussion mellan
Anders Borg, Wanja Lundby-Wedin och P G Gyllenhammar. Trots moderator Peter Nygårds idoga försök Urban Toresson,
att skapa debatt, var paneldeltagarna ganska överens om bankchef,
det mesta.
Swedbank AB

Bergh drog
fullsatt KFH!

Stort intresse
för utskick

Hur marknadsför man sig för
att nå bästa effekt? Vågar
man köpa luft i
en annons? Behöver man ha
med ordet välkommen i en
annons?
Dessa och
Gunilla Bergh, markmånga fler frånadskommunikatör,
gor lyckades
lockade med ”Bra
Gunilla Bergh,
reklam för liten börs”.
marknadskommunikatör med eget bolag från Stockholm svara på. Under halvannan timme
med frukost den 28 februari bjöds de
närvarande företagarna från Karlskrona
på en minnesvärd föreläsning.
Inbjudande företaget Commersen
lovar att återkomma med fler nyttiga
föreläsningar.

En gång per år erbjuder KFH medlemmarna möjlighet att medverka i ett utskick som sprids till hela medlemsstocken.
I år har intresset varit extra stort. Fler
än 20 medlemsföretag har lämnat in sitt
material. Det innebär att du inom de
närmsta veckorna får ett kuvert fullt
med information och erbjudanden från
Karlskronas företagare.

NYTT UPPDRAG
Ulf Samvik, projektledare för Östersjögruppen, lämnar
sitt uppdrag den 2
april för ny tjänst i
Ulf Samvik,
försäljningschef. företaget Caliterra.

KFH samarbetar med

