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240 ord med Eva-Marie

Flera hantverkare hyllades

Det våras för företagen

Medlemsnytt

KFH är partipolitiskt oberoende och organiserar företag och företagare inom
Karlskrona kommun och dess närområde. Vi företräder det lokala näringslivet
gentemot bland annat Karlskrona kommun, Landstinget, Länsstyrelsen,
Region Blekinge och Arbetsförmedlingen.

MEDLEMSAKTIVITETER:
12/4 Frukostmöte, om framtida infrastruktur,
i Företagarnas Hus kl. 7.30-9.00. Se annons.
Anmälan: kansli@kfh.se

Vid KFH:s 169:e årsmöte utnämndes åtta gesäller, fem inom frisöryrket och tre
inom målaryrket. Ett stipendie delades ut till Maja Hallén, konstinramaryrket.
Stående från vänster: målargesällerna Moa Olausson, Dennis Trulsson och
Simon Johansson, samt stipendiaten Maja Hallén.
Sittande från vänster: frisörgesällerna Frida Wiik, Emma Eriksson, Aida
Becirovic, Sofie Andreasson och Linnéa Nilsson.

Uppskattat tal

Foto: Patrik Flydén/Stauns

Nu känns det i hela kroppen att våren är
här! Det är fantastiskt med våra årstider
och när det gäller våren är väl ljuset och
grönskan det allra tydligaste tecknet?
Flera av våra medlemsföretag går
mycket bra just nu och har gjort det ett
Eva-Marie Andersson
tag. Utmaningarna ligger bland annat i att
hitta utvecklingsmöjligheter i form av ny kompetens och ny
mark. Det bästa och snabbaste sättet att få ett näringsliv att öka
är just genom att få befintliga företag att vilja växa. Därför är
det viktigt att heja på de företagare som har m
 odet att göra det.
Karlskronas kommunledning har under flera år gjort företagsbesök vilket vi tycker är viktigt. De hinder som kommer fram vid
besöken behöver fångas upp. Under februari 2017 var 500.600
personer i Sverige företagare i åldern 15-74 år. Det motsvarar
9,2 procent av de sysselsatta. Antalet företagare har stigit något
under senare år, främst bland personer över 64 år. Andelen företagare av det totala antalet sysselsatta är dock ganska konstant
(källa: Ekonomifakta).
I KFH har vi 450 medlemmar och vi fortsätter stödja våra
medlemmar i att verka och utvecklas. Ni är viktiga och vi ser
många fina förebilder!
Vid senaste UF-mässan var det över 100 UF-företag som
ställde ut. Det vill säga gymnasie-ungdomar som driver ett ungt
företag parallellt med s tudierna. Det finns hopp inför framtiden
om ett växande näringsliv i Karlskrona och Blekinge.

Vid årsmötet där KFH:s ekonomi
och verksamhet gicks igenom nogsamt deltog 80 personer. Karlskrona
kommun var representerat av kommunalråd M
agnus Larsson som
höll ett uppskattat tal där han även
gratulerade de unga hantverkarna och
stipendiaten. En gåva överlämnades
till avgående ordförande Krister Issal
för fint samarbete genom åren.
Magnus
Larsson,
kommunalråd
Karlskrona
kommun.

Ordförandebyte
Krister Issal lämnade över ordförandeklubban till Camilla Sjöberg i
samband med föreningens välbesökta
årsmöte. KFH fyller 170 år och framöver leds styrelsearbetet av Albinsson
& Sjöbergs vd.

KFH:s styrelse 2017-2018

26/4 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se

Ordförande:
Camilla Sjöberg, Albinsson & Sjöberg

28/4 Seminiarium Det Ekonomiska Läget, Blekinge Convention
Center, Ronneby. Pris: 350 kr exkl. moms. Anmälan: kansli@kfh.se

Vice ordförande:
Mats Arnlund, Asseti

3/5 StyrelseAkademiens utbildning
Ökat fokus: Modern ekonomi. Plats:Växjö.
31/5 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se
2/6 Frukostmöte Tema Exjobb i Företagarnas Hus
kl. 7.30-9.15. Pris: 100 kr. exkl. moms.
Anmälan: kansli@kfh.se
NYA MEDLEMMAR:
Peab Sverige AB, Advokatfirman Linge, Runda Rum, Oleria,
Kärnhem Bostadsproduktion AB, AlphaCE,
Svensk Direktreklam, Lampans Elinstallationer AB

Ledamöter:
Karin Råberg, Blekinge Smådjursklinik ,
Anna Wallin, Affärsverken,
Peter M Nilson, Semcon Sweden,
Mikael Jonasson, M. Jonasson Bygg,
Jörgen Wahlqvist, Wahlqvist Måleri,

Katarina Skantze Mansnérus,
Karlskrona Lampfabrik,
Elisabeth Åberg Petersson, Trossö Buss,
Axel Ehnfors, Bohlins Guldsmedsaffär,
Suppleant:
Eric Hallén, Miljödata
Revisorer:
Malena Wiklund, PwC, Martin Åkesson, Almi
Revisorssuppleant:
Björn Bergljung, PwC

TACK!
Stort tack till Leijon Event för att ni
stöttade KFH:s årsmöte med vackra
linnedukar!
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Hedersomnämnande

Medlemsträffar hos KFH
Välkommen till ett

seminarium
blekingemedlemmar om hur
Vid frukostmöte hos
KFH tipsades i intresserade
de på bästa sätt kan hantera bolagets kapital och likviditet. Tankar kring
företagares pensionsExperter från
planering togs upp av
Swedbank.
experter från Swedbank: Peter Holmqvist,
Johan Jansson och
Hampus Holm. Andra
omgången av utbildning om Facebook
har genomförts och på
bilden ovan syns deltagare från en mängd
olika medlemsföretag.

Det eKOnOMISKA Läget

John Bohlin som varje år
kröner KFH:s lucia med ett
silver
smycke överraskades vid
en julaktivitet av KFH:s ledning och styrelse! Han fick ta
emot föreningens egen nål för
att Bohlins Guldsmedsaffär så
generöst årligen medverkar i
samband med KFH:s traditionella l
uciafirande. Dessutom
förekommer diktläsning om
pepparkaksgubbar och andra
juliga figurer av vår härlige
juvelerare. Ett stort och innerligt
tack framfördes av hela styrelsen
genom vd Eva-Marie Andersson
och ordförande Krister Issal.

Karlskrona först ut!
KFH har noterat att Karlskrona kommun är först i landet med nationella e-tjänster för restaurangföretagare. Grattis, bra jobbat!

VÄLKOMMEN TILL FRUKOSTMÖTE

Om framtida infrastruktur
12 april 2017 kl. 7.30-9.00, KFH Bredgatan 12, Karlskrona
Välkommen till en frukost där företagare ges möjlighet att lyfta fram behov av förbättringar
i infrastrukturen. Vi tar upp utvidgning av arbetsmarknaden genom kortare restider för att
nå rätt kompetens, transportera gods och varor med mera. På plats finns Peter Hermansson
som är strateg för infrastruktur hos Region Blekinge.

Välkommen till ett
seminarium i blekinge

Det eKOnOMISKA Läget
FREDAG 28 APRIL 2017 8.30-13.30
BLEKINGE CONVENTION CENTER,
RONNEBY

Bland talarna finns Folke Rydén,
känd för sitt karaktäristiska sätt och som med
sin välbekanta röst har rapporterat om nyheter
och händelser av de mest skilda slag.
Hela programmet finns på www.detekonomiskaläget.se
Pris: 350 kr exkl moms/person

Ny planeringsperiod för landets transportinfrastruktur är 2018-2029. Långa ledtider och
därför välkomnas dina synpunkter i ett viktigt skede i planeringen. Region Blekinge
upprättar länstransportplanen och nu är tillfälle för Region Blekinge att ta del av vad
industrin och andra delar av näringslivet ställer för krav.
Vad upplevs som problem, hinder för fortsatt utveckling –vilka åtgärder behövs framåt?

PROGRAM
7.30
8.00
8.10
9.00

Frukosten är framdukad.
Välkommen Eva-Marie Andersson, vd KFH.
Länstransportplanen 2018-2029 – Peter Hermansson, strateg Region Blekinge.
Återkoppling från företagen.
Avslutning.

PlAts
Företagarföreningen KFH, Bredgatan 12, Karlskrona.
AnMälAn
Frukosten är kostnadsfri men kräver en anmälan till
kansli@kfh.se eller via telefon 0455-801 40 senast den 7 april.

Arrangör Swedbank
i samarbete med:

ARRAnGöReR:

