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206 ord med Eva-Marie
Nu bygger vi vidare
Relationerna mellan norra Polen och
Blekinge fortsätter utvecklas. I dagarna
har KFH i samverkan med Länsstyrelsen
fått beskedet att företagare från Polen är
intresserade av att utöka samverkan med
Eva-Marie Andersson
Karlskrona och Blekinge.
Särskilda områden som intresserar är
design, it, besöksnäring och energi. Genom samarbetet med
skandinaviska skolan i Gdansk finns det tillgång till många
unga polacker som talar flytande svenska. Detta har flera av
våra hotell och museer uppmärksammat vilket gör att relationerna utvecklas. Inom KFH stärks också samverkan med PolskSvenska handelskammaren och flera andra företagsinriktade
organisationer. Inom en snar framtid planeras en information
ombord på Stena Line i Gdynia, om vilka möjligheter vår region kan erbjuda den polska marknaden.
Nu ser vi fram emot vilka effekter vi kommer att märka av
fotbolls-EM och den nybyggda arenan som ligger i närheten av
färjeterminalen i Gdynia. Området runt omkring arenan håller
på att färdigställas för fullt med vägar och fungerande infrastruktur. Det blir också spännande att se hur Polens satsningar
på Europavägen genom landet kommer att gynna bilresandet
inom Europa. Kanske är det så att många bilister väljer att ta
vägen om Karlskrona för att sova på färjan och sedan ta bilen
vidare? Blekinge är ju ändå porten ut mot Europa!�

Medlemsnytt

Diplomerade gesäller. Stående från vänster: Johannes Lindborg, stipendiat, låssmedsyrket,
Jimmie Cronvall, gesäll i målaryrket, Elin Olsson, gesäll i frisöryrket, Emmelie Holgersson,
gesäll i frisöryrket, Emma Andersson, gesäll i frisöryrket och Jonas Magnusson, gesäll i köttyrket
i detaljhandeln. Sittande från vänster: Jennie Brauer, gesäll i frisöryrket, Johanna Persson,
gesäll i frisöryrket, Amanda Senekovic, gesäll i frisöryrket, Erica Stålgren, gesäll i frisöryrket.

Årsmöte och utnämningar

Vid KFH:s 164:e årsmöte den 6 mars fick så många som nio gesäller ta emot
sina gesällbrev. Dessutom delade KFH:s gesäll- och mästarbrevsnämnd ut ett
stipendium på 10.000 kr till låssmedsgesäll Johannes Lindborg som sökt för
att kunna nå upp till mästarbrev.
Sedvanliga val i styrelsen skedde också, men inga nyval, då samtliga ledamöter som stod för omval också omvaldes. Även i år var det advokat Lars
Werner som med stadig hand ledde årsmötesförhandlingarna där även bokslut
och ny verksamhetsplan fastställdes.
Värt att notera är att årsmötet gick på styrelsens förslag att höja serviceavgiften med 100 kr per år från och med år 2013.

KFH:s styrelse 2012 –2013
Ordförande: Stig L Sjöberg, Förlags AB Albinsson & Sjöberg
Vice ordförande: Krister Issal, affärsängel
Sofia Berglund Krznaric, Hotell Conrad & Hotell Aston, Anna Wallin Affärs
verken AB, Peter M Nilsson, Semcon Caran AB, Mats Arnlund, CAPAD AB,
Camilla Sjöberg, Förlags AB Albinsson & Sjöberg, Magdalena KurczewskaSvensson Polkinge AB, Mikael Jonasson, Jonassons Bygg AB, Jörgen Wahlqvist, Jörgen Wahlqvist Måleri i Karlskrona AB.
Suppleanter: Katarina Ketzenius, FabasGruppen AB, Karin Råberg, Blekinge
Smådjursklinik AB. Revisorer: Rolf Noresson, PwC, Martin Åkesson, Almi
Företagspartner Blekinge. Revisorsuppleant: Andreas Bolin, PwC.

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:
20/4 Utbildning i Ekonomi, utbildningsdag 1, kl. 8.00-11.30.
Handledare: Björn Bondesson, Ernst & Young.
Anmälan, se annons.
25/4 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23
26/4 Ryska affärer.  Vill du göra affärer med Ryssland? Kom och
lyssna på råd och erfarenheter från företagsledare som lyckats.
Eriksberg, torsdag 26 april kl. 11.30-17.15.
Anmälan: www.regionblekinge.se/anmalan_rysslandseminarium.
4/5 Utbildning i Ekonomi, utbildningsdag 2, kl. 8.00-11.30.
Handledare: Björn Bondesson, Ernst & Young.
Anmälan, se annons.
30/5 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23
NYA MEDLEMMAR:
Biltema Karlskrona AB, Blomster City Karlskrona AB, Café Greven,
Ekonominavigation i Karlskrona AB, Envalls Marknadsföring,
idéva coaching, Peab Sverige AB, Per Tedin Textförädling AB.

KFH samarbetar med

Johan Andersson, glad varuhuschef på Biltema i Karlskrona.

Biltema öppnar i Karlskrona!

Biltema i Karlskrona är den 27:e butiken i Sverige och i Norden närmar sig
företaget 100-strecket gällande etableringar. Biltema grundades 1963 av Sten
Åke Lindholm i Linköping.
– Vårt mottagande i Karlskrona har varit helt fantastiskt, var jag än vänt
mig har vi välkomnats varmt, säger Biltemas varuhuschef Johan Andersson. Det känns otroligt kul att komma till en stad där alla jag talat med varit
positivt inställda till vår etablering. Den 5:e april klockan 09.00 slår vi upp
portarna till vår butik och det kommer att bli en otrolig påskhelg. Vi kommer
bland annat ha flyguppvisning med Biltemas egna Spitfire-plan över området
klockan 9 och 13 och en del annat trevligt för både barn och vuxna!
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Upplaga: 900 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Nu i landshövdingens insynsråd
KFH:s vd Eva-Marie Andersson är
fr.o.m den 1 januari 2012 invald i
insynsrådet för Blekinge län.
– Jag är väldigt glad för förtroendet och ska göra mitt bästa
för att bidra med min kompetens,
inte minst i frågor som rör näringslivsutveckling i länet. Jag deltog
nyligen i en introduktion som arrangerades av regeringskansliet,
vilket var väldigt intressant.
Eva-Marie Andersson är nyvald i insynsrådet med uppgift att verka för demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Bra syn vid bildskärm

Fredrik Swan och Lars Biryd informerade.

Tisdagen den 27 mars gästade optiker Fredrik Swan och optikleverantören Lars Biryd KFH:s frukostmöte. Medlemsföretagen fick kännedom om gällande regelverk kring
arbets- och terminalglasögon.
Det framkom vid mötet att skälet till uppkomna besvär på arbetsplatsen ibland kan lösas genom
rätt sorts arbets- och terminalglasögon.

Utbildning i Ekonomi

För dig som är företagare, företagsledare eller som arbetar med ekonomi
och vill öka din kunskap. Handledare är Björn Bondesson, Ernst & Young.

Utbildningsdag 1 • Olika bolagsformer

Tid: 20 april kl. 8.00-11.30. Plats: Ernst & Young, Drottninggatan 54.

Utbildningsdag 2 • Lär dig läsa och förstå resultat- och balansräkning

Tid: 4 maj kl. 8.00-11.30. Plats: Ernst & Young, Drottninggatan 54.
Anmälan senast den 16/4 till KFH:s kansli, 801 40 eller e-post kansli@kfh.se  
Avgift: 395 kr exkl. moms per utbildningstillfälle, för medlemmar 195 kr.

Ryska affärer
Seminariumpå EriksbergVilt&Natur
Torsdag26april kl.11.30– 17.15

Pris: 375 kr exkl.
moms (lunch ingår)
Anmälan senast
den 19 april 2012
Närmare information
om anmälan och
program finns på
www.regionblekinge.se
eller kontakta
Svetlana Sukhova
på 0455-30 50 07

Vill du göra affärer med Ryssland? Kom och lyssna på
råd och erfarenheter från företagsledare som lyckats.
Seminariet handlar om kulturkrockar, mentala skillnader
och oskrivna regler. Vi presenterar också ett förslag
på en företagarresa till den ryska enklaven Kaliningrad
för er som vill veta mer och som vill ta ytterligare ett steg.
i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge län,
Företagarföreningen KFH, Företagarna Syd,
Almi Företagspartner, Karlskrona kommun,
Karlshamns kommun och Ronneby kommun.

Margaretha Sjöberg, koncernchef på FabasGruppen i vilken tidningen Bilsport ingår,
och Stig Sjöberg på Svenska Bilsportförbundets kansli i Sollentuna där förbundsordförande Kåge Schildt överräckte SBF:s högsta förtjänsttecken Guldratten
samt Sveriges Motorfederations Kungliga Medalj. Foto: Stefan Boman.

KFH:s ordförande fick medalj!
Ordförande i KFH har fått ta emot
två unika utmärkelser. Karlskrona
kommuns ledning genom kommunalråd Mats Lindbom var snabba
med att uppmärksamma detta.

I samband med KFH:s frukostmöte, där kommunledningen bjuds
in, överlämnade Mats Lindbom en
vacker blombukett och kommunens uppskattning.

Uppföljning av Career Day 2011
BTH:s stora arbetsmarknadsdag,
Career Day, som hölls i maj förra
året, blev en stor succé. Arrangörerna BTH CareerCenter och Studentregion Blekinge kunde efteråt
konstatera att runt 500 studenter
och ett 30-tal företag deltog.
Att BTH:s studenter är efterfrågade på arbetsmarknaden blev uppenbart då upp emot ett 40-tal studenter fick jobb som ett direkt resultat av Career Day. Under hösten
2011 arbetade BTH CareerCenter
tillsammans med KFH för att följa
upp de CV:n som studenter hade
lämnat in till KFH på BTH Career
Day. Dessa har presenterats för
KFH:s medlemmar tillsammans

med en kompetensöversikt.
I dagsläget har några av dessa
studenter blivit erbjudna arbete
medan flertalet andra blivit kallade
till intervju. Detta är en oerhört
viktig del i att behålla den kompetens som BTH producerar i det
regionala näringslivet, betonar man
på BTH CareerCenter.
För vidare information om
verksamheten, gå in på www.bth.
se/careercenter. Om ni har några
frågor kring BTH:s nätverksträffar,
arbetsmarknadsdagar eller kanske
rent av vårt mentorsprogram är ni
varmt välkomna att kontakta Jan
Björkman på BTH CareerCenter.
e-post: jan.bjorkman@bth.se

Glad Pask
önskar Vi på KFH

