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256 ord med Eva-Marie
Branscher i förändring

Att vi lever i en tid där teknikutvecklingen
går framåt i en rasande fart, det upplever
de flesta av oss. Sedan länge skapar vi
flexibla organisationer. Vi bevittnar nya
och förändrade mönster inom många
marknader. Inget unikt för oss här lokalt,
Eva-Marie Andersson
det sker överallt.
Detta kan medföra oro och ställer nya
krav på många företagare och organisationer. Nu spelar det mindre roll var i världen du befinner dig för att ligga i framkant, de
som ser möjligheterna och de som har modet och resurserna att
testa nytt, kan få ett försprång.
Jag känner att detta år inom föreningen KFH kommer att
präglas av erfarenhetsutbyte och influenser för att stimulera
våra medlemmar att ligga i framkant.
Nyligen lyssnade Karlskronas Industrigrupp till hur Roxtec
digitaliserar sin verksamhet och vilka fördelar det medför. I
dagarna håller representant från dem information om detta i
Torsås för att berätta mer för företagen där. Finans- och bank
sektorn tar upp ämnet den 22 april i Karlskrona vid en ekonomiskt läge-konferens. Handeln står för upplevelse och e-handelsutmaningar och jag är övertygad om att de diskuterar sin framtida
struktur flitigt.
Vi lyfter blicken, studerar nya beteenden och släpper in oliktänkande i arbetsgrupperna. Vi har en tuff men spännande tid för
företagande och arbetsliv framför oss. Det går snabbt och jag är
övertygad om att nätverkande och utbyte mellan branscher är en
viktig del för att få input till nya idéer och ökad kunskap. Vi ska
tillsammans göra allt vi kan för att sprida kunskap och erbjuda
arenor för inspiration. Gott nytt företagarår!

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:
1/2

Industrigruppen sammanträder hos Saab Kockums.

24/2 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se
7/3

9/3

”Rätt fokus i styrelsearbete”. I samarbete med StyrelseAkademien Sydost arrangeras denna utbildning som omfattar
två heldagar mellan kl. 8.30-17.00 med start i Karlskrona den
7/3 och avslut i Karlshamn den 14/3.
Anmälan: sydost@styrelseakademien.se
Årsmöte med gesällutnämning, Företagarnas Hus,
Bredgatan 12, kl. 18.00. Se annons.

15/3 Medlemsutskick, sista dag för underlag. Lämnas till KFH:s kansli,
		Bredgatan 12. Se annons.
30/3

Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se
NYA MEDLEMMAR:
Miljödata AB, Proffice Sverige AB, Elgiganten, Rippla AB

KFH:s ordförande nominerades
Då StyrelseAkademien arrangerade Stora Styrelsedagen
Sydost i KFH:s lokaler, nominerades Krister Issal av företaget
Kelmo till Guldklubban.
Ett 30-tal företagare minglade
och tog del av överraskningen.
Under sammankomsten hölls
intressanta föredrag av SEB och
Söderberg & Partners om deras
styrelsearbete inom företagen.
Från vänster: Lars Olsson, SEB,
Krister Issal, ordförande Kelmo och
Hans Westerlund, Deloitte

Årets medlemsutskick

Nu laddar KFH:s kansli för årets stora medlemsutskick! Detta kommer ut till
medlemmarna med post under vecka 13, 2016.
Du som är medlem kan kostnadsfritt lägga med en lättare information till
föreningens ca 450 medlemmar. Sista dag för att lämna in underlag är tisdagen
den 15 mars. Underlaget lämnas till KFH:s kansli, Bredgatan 12, Karlskrona.
Om du har intresse av att vara med i utskicket så kontakta kansliet via
e-post: kansli@kfh.se eller telefon: 0455-801 40.

Kommunalrådet
informerade
företagare
I samband med nätverkslunch i Företagarnas hus överlämnades diplom till
båtbyggare Mats Hjalmarsson. Han har
byggt en 19-fots segelsnipa i ek med
inredning delvis i al. Eftersom Mats befann
sig i Norge vid tillfället så mottog Nils
Göransson diplomet åt honom. I samman
hanget informerade Agrita Martinsone om
Litorinas verksamhet. Kommunstyrelsens
ordförande Patrik Hansson var på plats
och berättade om aktuella projekt och
utmaningar inom Karlskrona kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Patrik
Hansson, rektor Litorina Folkhögskola
Agrita Martinsone och Båtbyggarlinjens
handledare Nils Göransson.

KFH:s årsmöte den 9 mars kl. 18.00
Medlemmar och samarbetspartner välkomnas till årsmöte i Karlskrona
Företags- & Hantverksförening, KFH. Onsdagen den 9 mars kl. 18 i Företagarnas
Hus, Bredgatan 12.Vi presenterar bokslut och den nya verksamhetsplanen.
I samband med årsmötet sker traditionsenlig gesällutnämning.
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Upplaga: 900 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Polenbesök
i Blekinge

Bilder på nätet?

När 
representanter från företaget
Commercecon 
besökte Blekinge,
gjordes ett stopp hos KFH och Industrigruppen i Karlskrona. Erfarenheter
utbyttes mellan det polska bolaget
som ligger i Lodzki, och byggföretag från Karlskrona. Syftet är att
öka samverkan. Vid mötet deltog
även representant från Karlskrona
kommun.
En innehållsrik
presentation om
Commercecons olika
verksamhetsområden
presenterades i
samband med
besöket.
Flera intressanta
diskussioner och
erfarenhetsutbyten
skedde då lunchen
genomfördes.

KFH tackar följande företag som
stöttat inköp av en hjärtstartare
Affärsverken, Albinsson & Sjöberg, Areva NP Uddcomb,
Battsam, Bilexpo, Blekinge Smådjursklinik, Byggkonsulten
i Karlskrona, Ericsson,
Företagshälsan FHC, Hem1
Sydost, Jonassons Bil, Jonassons
Bygg, Lars Jerlmark, Nya RC
Gruppen, Näsvägen AB, Roxtec,
Semcon, Skanska, Sundbergs
Mur och Kakelugnservice,
Swedbank, Wahlqvist Fastighetsservice, Wahlqvist Måleri.

För företagare och organisationer är det svårt att veta vad som
gäller för bilder på nätet. Vi vill påminna om upphovsrätten och här
kommer lite tips:
Upphovsrättslagen gäller fullt ut på internet. Det innebär att du inte
kan publicera en bild som har någon annan som upphovsman. Du kan
inte heller ta en bild från internet och använda den på din egen hemsida utan tillstånd av upphovsmannen. På internet gäller även person
uppgiftslagen d.v.s. du kan inte lägga ut en bild på en person utan
dennes tillstånd. Några undantag finns t.ex. för nyhetsmedia.
Här kommer några matnyttiga länkar som vi fått tips om:
● Bildköparens vanliga frågor / upphovsrätt.
http://www.svenskatecknare.se/medlem/radgivning/bildkopareoch-saljares-vanliga-fragor
●

●

Anlita en illustratör. Klicka på det lilla frågetecknet till höger om
”Sök portfolios” för mer viktig information: ”Att beställa kreativt arbete”.
http://www.illustratorcentrum.se/
Och nej, inte ens det man hittar på FB etc. får man använda hur
som helst. Fråga först.
http://dagensopinion.se/veckans-brief/2014/hur-fungerarupphovsr%C3%A4tten-sociala-medier-fredrik-holst

KFH tipsar dig att kontakta din lokala bildleverantör eller byrå för
mer information.

Våren 2016
Onsdagar
27/1
24/2
30/3
27/4
25/5

Nätverkslunch
Sista onsdagen i varje månad kl. 12.00 – 13.00
En naturlig mötesplats!

”Rätt fokus i styrelsearbetet”

Inbjudan Blekinge län – HT 2015

Kursdatum: Måndag 7/3: Karlskrona. Måndag 14/3: Karlshamn,
”Rätt
fokus i styrelsearbetet”
Start 08.30-17.00. Lokaler meddelas någon vecka i förväg.
StyrelseAkademien Sydost är en förening med syftet att utveckla styrelsearbetet i företag och organisationer som ett
led i att uppnå hållbar lönsamhet och värdetillväxt.

Pris: 13.600 kr eller 11.800 kr för medlemmar i KFH (plus moms).
I samverkan med Karlskrona Företags & Hantverksförening (KFH), Företagarna, Sydsvenska
Arrangör:
Sydost.
Handelskammaren, Svenskt
Näringsliv och StyrelseAkademien
kommunernas näringslivsenheter
bjuder vi nu in dig till utbildning i
styrelsearbete.

Tidigare deltagare har gett mycket högt betyg åt utbildningen.

Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum
och
skerKursen
till sydost@styrelseakademien.se
senast den 22 februari.
Upplägg
omfattar fyra eftermiddagar.
Upplägget kretsar kring styrning av
bolaget, bemanning av styrelsen, inriktning
av styrelsearbetet liksom dess arbetssätt.

I anslutning till sista utbildningstillfället
(18.00-21.00) kan du tentera på
kursinnehållet och därmed bli certifierad
styrelseledamot.

Praktisk information

När/Var? Tors den 1 okt:

Karlskrona
Tors den 8 okt:
Karlshamn
Tors den 15 okt:
Karlshamn
Tors den 22 okt:
Karlskrona
Start 13.30 Slut 17.30
Lokaler meddelas någon vecka i förväg.

Karlskrona Företags- och Hantverksförening – KFH och NyföretagarCentrum Karlskrona
önskar befintliga företagare, nyföretagare och andra intresserade välkomna till våra
nätverksluncher där du får möjlighet att träffa gamla och knyta nya kontakter.
Möjlighet till mingel finns från kl. 11.30.
Varje månad presenterar vi etablerade och nystartade företag samt företagsnytt!
Boka därför in sista onsdagen varje månad i din almanacka.

Välkommen till en naturlig mötesplats i Företagarnas Hus på Bredgatan 12!
Lunchen kostar 120 kr. Anmälan är obligatorisk och sker via e-post eller telefon.
kansli@kfh.se • 0455-801 40

