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218 ord med Eva-Marie
Sommar och student
Nu har vi upplevt en av de grönaste vårarna
på flera år och sommaren har kommit. I
sommarstaden Karlskrona går handeln bra,
centrumtåget rullar hela dagarna, allsången
Eva-Marie Andersson i Hoglands park kommer tillbaka och campingplatserna har tagit emot många av sina sommarkarlskroniter.
Vi ser fram emot årets Sail som i år sker i samarbete mellan
kommunen och företagare. Lövmarknaden är lika säker som
midsommarafton. Södern ”seglar” igen i Karlskrona skärgård och
övriga skärgårdsbåtar är redo med mat och fin service.
Vad kan då våra ungdomar förvänta sig när de springer ut från
skolan? Arbetslösheten ligger i Blekinge på 4,2 % och det är en
jämförelsevis låg siffra. Det innebär att ungdomarna möter en
högkonjunktur där flera branscher går bra. Läget just nu är att vi
har låga räntor och tjänar bättre än på länge, men samtidigt har vi
större skuldbörda än någonsin, vilket i sig är oroande.
Sommarjobben har blivit färre för gymnasieungdomarna inom
kommunen, men KFH tillsammans med Vägvisaren har lyckats
få fram 32 extra jobb i privata näringen. Dessutom har många av
våra duktiga ungdomar redan sina jobb klara, helt på egen hand.
Tiderna blomstrar och det finns många möjligheter med rörlig
arbetsmarknad inom EU. Funderar du på att starta eget, då kan
du alltid vända dig till NyföretagarCentrum för kostnadsfri rådgivning.
En sak är i alla fall säker: det finns plats för fler företagare i
Karlskrona.

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:
29/8 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
21/9 Näringslivsdagen 2007 med minimässa och seminarium.
21/9 KFH firar 160 år kl. 19.00 med grillparty och underhållning
i trädgården. Begränsat antal platser. Pris: 225 kr exkl moms.
Anmälan till KFH:s kansli tel: 801 40, e-post: kansli@kfh.se
26/9 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:
AB Redmos Rör, Exportrådet, iMEZ AB, Mika-El, Nära Dej AB/OKQ8.

Här ses två av fyra stipendiater: Linn Persson, årskurs 3 och Pontus Munksgaard, årskurs 2.
Stina Johannesson var på utlandsresa och Sara Blomqvist måste rusa till en dansuppvisning.

Företagsamma
ungdomar belönades
För sjätte året i rad delade KFH, NyföretagarCentrum, Industrigruppen och
Centrumföreningen ut medel till gymnasieungdomar som visat prov på gott
entreprenörskap, god ledarförmåga eller andra viktiga företagaregenskaper.
I år var det Stina Johannesson, Pontus
Munksgaard, Sara Blomqvist och Linn
STIPENDIATER 2007
Persson som fick ta emot var sin check.
Stina Johannesson, SMIS 2
För elever som går andra året innehöll
Pontus Munksgaard, Nv 2A
den 1.000 kr och elever som går tredje
Sara Blomqvist, Es3tbd
året erhöll 1.500 kr. Checkarna överlämLinn Persson, Hvfl. 3
nades under högtidliga former och ett 50tal personer hade hörsammat inbjudan.
Under förmiddagen
fick de närvarande också
möjlighet att ta del av två
UF-företag som drivs i
Karlskrona, Pollen UF
och Fancy Dishes UF.
Produkterna och tjänsterna demonstrerades av
ungdomarna som driver
bolagen. De fick uppmuntran i form av Bilsportväska från Albinsson
& Sjöberg.
Under året har två stycken UF-företag drivits framgångsrikt.
Pollen UF vann för övVid stipendieutdelningen presenterades bolagen Pollen UF och
rigt Sverigefinalen för
Fancy Dishes UF. Från vänster ses Jakob Adaktusson, Hampus
Schäring, Pollen UF och Sara Johansson, Fancy Dishes UF.
Bästa tjänst.

Boka Näringslivsdagen!
Boka redan nu in fredagen den 21 september i din almanacka! Då arrangeras
Näringslivsdagen för tredje året i rad och planeringen är i full gång.
Dagen startas upp med minimässa före lunch där kommunen informerar
företagare om bl.a upphandling, tjänstegaranti, nya stadsmarinan, avreglering
av kommunal verksamhet m.m. Det kommer att serveras pytt i panna med ägg.
Under eftermiddagen blir det som tidigare år ett seminarium med intressanta
föredragshållare, bl.a med lokala förebilder. Moderator i år är Erika Bjerström
från SVT. Nytt för i år är också att årets nyföretagare ska utses av NyföretagarCentrum i Karlskrona.
– Det är min förhoppning att så många företagare som möjligt prioriterar
denna dag för att öka dialogen mellan kommun och företagare, säger EvaMarie Andersson, vd KFH. Både KFH och Karlskrona kommun har som mål
att arbeta för ett företagsvänligt klimat i kommunen och då måste alla hjälpas
åt att bidra med synpunkter så att dialogen blir utvecklande och konstruktiv.
Arrangörerna meddelar inom kort plats och hålltider för Näringslivsdagen.
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag

Frukostmöte
om Östeuropa
Vid Östersjögruppens frukostmöte den
4 maj fick åhörarna information om det
ekonomiska läget i Rumänien och
Bulgarien. I dessa länder ökar både
export och import kraftigt. Förra året
var tillväxten över 8 procent i Rumänien och mer än 6 procent i Bulgarien.

Carl-Axel Ottosson, näringslivsenheten,
informerade om konkurrensutsättning
och ny upphandlingsorganisation.

Frukostmöte med
viktiga nyheter
Den 15 maj informerade arbetsförmedlingen, Skatteverket och Karlskrona
kommun om aktuella nyheter.
Arbetsförmedlingens Britt-Inger
Olsson berättade om rekrytering inom
och utanför EU/EES-området.
Arbetsförmedlingens Anders Johansson informerade om vad nystartsjobb innebär för arbetsgivare.
Skatteverkets Jörgen Andersson
berättade bl.a om nya momsregler.
Frukostträffen på KFH avslutades
med att Carl-Axel Ottosson, Karlskrona kommun, uppdaterade näringslivet
om vad som händer kring avregleringen
av kommunal verksamhet och rekrytering av ny upphandlingsansvarig.

KFH firar 160 år
1847, efter att skråväsendet hade avskaffats, bildades Karlskrona Fabriks& Hantverksförening. I år firar KFH
160 år och detta görs med grillparty
och underhållning i trädgården fredagen den 21 september kl. 19.00.
Vi kommer att ha ett tält i trädgården och möjlighet till mingel för
medlemmarna. En och annan överraskning blir det nog också.
Våra medlemmar erbjudes att
köpa en biljett till kvällen och vi har
totalt 200 platser, så det blir först till
kvarn som gäller.
Mer information kommer att
skickas ut till KFH:s medlemmar
efter sommaren. Men en intresseanmälan kan göras redan nu till
KFH:s kansli.

Ovan ses handelssekreterare i Bulgarien, Stig
Friberg, från Exportrådet. Även handelssekreterare i Rumänien, Jan Kettnaker, deltog.

Mattias Andersson från Almi Företagspartner
informerade om möjligheten till säkrare affärer med EKN:s motgaranti (EKN = Exportoch kreditnämnden). Till vänster syns Filip
Ripa från Exportrådet Rumänien.

Information om
ägarskifte lockade
Att intresset för frågor om ägar- och
generationsskifte är stort märktes
mycket väl under Almis och KFH:s
frukostträff den 17 april.
Ett 30-tal företagare kom för att
lyssna på Ankin Liljegren, vd Elyta,
som berättade hur hennes familj genomfört sitt generationsskifte.
Advokat Örjan Bengtsson, Mannheimer Swartling, berättade om vikten av ordning och reda och Niclas
Bremström, auktoriserad revisor hos
KPMG, lärde ut hur en företagsvärdering går till.

Vikten av att ha skrivna avtal
Vi lever nu sedan några år tillbaka i en utpräglad högkonjunktur, som möjligen är
bestående ytterligare något år. Som resultat av dessa goda tider kan vi konstatera en
intensiv handel i företagen, ja också köp och försäljning av företag eller rörelser,
liksom investering i produkter antingen via företaget självt eller genom förvärv av
rättigheter till att producera via exempelvis licensavtal.
Detta innebär att en mängd avtal ingås. Det snabba tempot kanske inte alltid ger
utrymme för tillräcklig eftertanke när avtalen tecknas. Det är här vi som advokater
vill erinra våra företagare om att vara noggranna med avtalsskrivningen, så att avtalen blir genomtänkta och kan fungera även i situationer när parterna kommer i
meningsskiljaktigheter om sina affärsförhållanden.
Oftast kan det vara klokt att lägga någon timmas tid hos advokaten för att resonera igenom avtalsupplägg och annat.
Ett annat område, som man inte nog kan påpeka värdet av att ha hållbara avtal
på, är förhållandet mellan delägare i bolag. Vi tänker då på olika former av kompanjonavtal, såväl vad gäller aktier som andelar i handelsbolag m.m.
Det är väldigt viktigt att parter, när man är överens, sätter sig ned och resonerar
igenom hur man tänker sig att dels driva företaget tillsammans, dels hur man tänker förfara om ägarförhållandet måste upplösas. Hur skall
tillgångarna, företaget eller aktierna/andelarna då värderas?
Från en dag till en annan kan situationen drastiskt förändras genom att en kompanjon eller medarbetare rycks bort,
och då måste det finnas lösningar för hur en sådan situation
skall hanteras.
Vi vill med dessa rader påminna om den stora vikten av
att ha klara, genomtänkta avtal. Det är nämligen så, att när
en högkonjunktur övergår i en lågkonjunktur är det inte alls
ovanligt att processer och meningsskiljaktigheter förekommer mellan tidigare handelspartners eller kompanjoner Advokat LarsWerner,
på grund av att de avtal man hastigt slöt under högkonjunk- advokatfirman
Werner.
turen kanske inte alltid var så genomtänkta.

Industrigruppen
vill locka till
teknikutbildning

NyföretagarCentrum fick
ny rådgivare

Under hösten 2006 skulle niorna i
högstadieskolorna välja gymnasieprogram. Då öppnade Industrigruppen i Karlskrona upp sina företag för eleverna.
Syftet var att visa hur en industri
2007 ser ut och att locka fler ungdomar att söka
till industrioch tekniklinjerna. Utvärderingarna
presenterades
vid ett möte
med Industrigruppen den 7
Christer Ågren, ordf.
maj och det IG, är initiativtagare.
kunde konstateras att både skola, elever och industri såg positivt på initiativet.
Därför planeras redan nu ännu en
omgång inför höstens val.

Camilla Svensson är rådgivare
och verksamhetsledare på
Karlskrona
NyföretagarCentrum fr.o.m
den 5 juni.
Birgith Juel
Camilla Svensson.
som varit rådgivare i nästan sju år lämnar över för
nya uppdrag inom näringslivsenheten på Karlskrona kommun.
KFH önskar båda lycka till med
deras nya uppgifter.

KFH:s kansli
håller semesterstängt
16/7 – 6/8. Skön sommar!

