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198 ord med Eva-Marie
Har ditt företag
en kompetensplan?
Nu kan vi erbjuda teknik och industri
bolag i hela Blekinge med max 100
anställda en hjälpande hand.
Våra hjältar i Blekinge som ser till att
Eva-Marie Andersson
skapa tillväxt och arbeten är m
 ålgruppen.
Vi har tagit fram adressen till 400 bolag med ovanstående
parametrar.
Vårt mål är att ge företagsledningen en bra insikt om en
kompetensförsörjningsplan för bolaget. Det företaget behöver
göra att avsätta 2-3 timmar för en genomgång.
Vi har endast 30 företagsplatser och genomgången hos
företaget ska planeras in före juni månad. Om du har intresse av
att medverka, anmäl dig snarast möjligt.
Varför görs denna insats av Tillväxtverket? Nya vägar att
säkerställa kompetens i produktionen måste identifieras. Sats
ning på den strategiska kompetensutvecklingen av befintlig
personal är en väg framåt. Flera mindre bolag har ingen särskilt
avdelad resurs för planering och organisering av kompetens
utveckling. Ledare i bolag kan behöva utbildning och vana av
stödjande verktyg för att kartlägga kompetensbehov i företaget.
Vi vet att våra medlemmar idag har frågan om att hitta rätt
kompetens högst upp på agendan till och med före den viktiga
frågan om infrastruktur. Självklart har vi fokus på hållbarhet
och likabehandling i projektet. Missa inte möjligheten. Med
denna insats hoppas vi stärka företagens konkurrenskraft!

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:
5/2 Industrigruppen sammanträder. Plats: Roxtec.
28/2 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 130 kr.
		Anmälan: kansli@kfh.se
7/3 Årsmöte med gesällutnämning kl. 18.00 med efterföljande supé.
		Deltagaravgift: 375 kr exkl. moms.
8/3 Medlemsträff: Mat, hockey och styrelsearbete.
		NKT Arena, kl. 15.30. Deltagaravgift: 220 kr inkl. buffé plus
		ev. hockeybiljett.
		Anmälan: kansli@kfh.se
28/3 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 130 kr.
		Anmälan: kansli@kfh.se
5/4 Uppstart styrelseutbildning: Rätt fokus.
		Plats: Karlskrona.
		Utbildningsdag två äger rum den 12 april i Ronneby.
NYA MEDLEMMAR:
ITFÖRDIG.SE, Svema Maciej Stefanski

Kompetensförsörjningsplan
KFH har precis startat upp ett projekt finansierat av Tillväxtverket och
Region Blekinge. Kompetens är en viktig fråga för många av våra medlems
företag och för företagen i hela Blekinge. Saknas kompetens riskerar f öretagen
att inte kunna ta emot order eller bibehålla allt mer krävande kunder. Därför
erbjuder vi 30 bolag i Blekinge med max 100 anställda att få en bra insikt
om en kompetensförsörjningsplan för bolaget. Vi samarbetar med ackrediterat
testcenter. Starten är igång och vi kommer
att ha en kickoff under februari månad.
Projektet avslutas i december och företag
kan anmäla sitt intresse till kansli@kfh.se
Detta är en unik möjlighet för bolag att få stöd
till en kompetensförsörjningsplan.

Inbjudan!

Årsmöte 7 mars 2018 kl. 18.00
i Karlskrona Företags- och Hantverksförenings lokaler, Bredgatan 12
PROGRAM
18.00–18.10
Inledning och parentation
18.10–18.40
Årsmöte med förhandlingar enligt stadgar (se bifogad dagordning)
18.45–19.15
Högtidsstund – utnämning av gesäller
GESÄLLBREV
I Floristyrket:
Caroline Magnusson, Karlskrona • Lina Andersson, Karlskrona
I Frisöryrket:
Emelie Othén, Karlskrona • Isabelle Bystedt, Karlskrona
I Hudterapeutyrket:
Kim Pettersson, Karlskrona
I Köttyrket inom detaljhandeln:
Malin Sandström, Karlskrona
I Målaryrket:
Amanda Karlsson, Kallinge • Ellen Andersson, Fågelmara
Deltagande: 375 kr exklusive moms (faktureras).
Önskas specialkost ber vi dig meddela oss detta.
O.s.a senast 28 februari via e-post: kansli@kfh.se eller tel. 0455-801 40.
Din anmälan är bindande i och med sista anmälningsdatum.

Varmt välkommen!
Styrelsen
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Mat, hockey och
styrelsearbete
8 mars kl 15.30

Foto: Magnus Arwidson

Vi samlas i restaurangen innan matchen
mot Frölunda och lyssnar till styrelse
ordförande Tobias Larsson som ger en
inblick i en elitklubbs utmaningar.
Klubbdirektör Charlotte G
 ustavsson
berättar om hur styrelse och klubb
ledning samverkar för att driva en framgångsrik verksamhet.
Utöver frågestund därefter så har KFH samt StyrelseAkademien Sydost
kort info om vad som händer våren 2018. Kl. 17 äter vi av den goda buffén
innan vi tittar på den spännande avslutningsmatchen i grundserien.
Pris: 220 kr för buffé. Om man inte har hockeybiljett är priset 140 kr
(ståplats) alt. 275 kr (sittplats). Priserna är inkl. moms. EY bjuder på buf
fén för de första 30 personerna som anmäler sig.

Rätt fokus i styrelsearbetet
5 och 12 april
Populär tvådagarskurs med aktuella kunskaper som stärker dig som
ledamot. Inga förkunskapskrav. Ger intyg alt. certifikat.
Pris 12 200 kr för KFH-medlemmar. I regi av Styrelseakademien Sydost.
5/4 kl. 8.30-17 KFH, Bredgatan 12, Karlskrona.
12/4 kl. 8.30-17 Soft Center, Ronneby.
Ackr. lärare: Christina Lindberg.
Anmälan: sydost@styrelseakademien.se

SAVE THE DATE
20 APRIL 2018

20

Boka redan nu in denna dag för årets upplaga av seminariet:
Det Ekonomiska Läget i Blekinge, Multisalen, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

Nu laddar KFH:s kansli för årets stora medlems
utskick! Detta kommer ut till medlemmarna med
post i början av v. 13, 2018.
Du som är medlem kan kostnadsfritt lägga med
en lättare information till föreningens cirka 430
medlemmar. Sista dag för att lämna in underlag är
tisdagen den 13 mars. Underlaget lämnas till KFH:s kansli, Bredgatan 12,
Karlskrona.
Om du har intresse av att vara med i utskicket, kontakta kansliet via
e-post: kansli@kfh.se eller telefon: 0455-801 40.

Tack till er som profilerade er i

KFHnytt Specialutgåva!
✔ Advokatfirman Werner
✔ Affärsverken
✔ Ahlberg Bil
✔ Albinsson & Sjöberg
✔ Bilexpo
✔ Blekinge Smådjursklinik
✔ BLT/Sydöstran
✔ DFDS Seaways
✔ Dina Försäkringar
✔ Ericsson
✔ Handelsbanken
✔ Hasslö Varv
✔ Holmgrens Bil
✔ Karlshamns hamn
✔ Karlskronahem
✔ Karlskrona kommun

✔ Karlskrona Lampfabrik
✔ Kruthusen
✔ Leijon Event
✔ Litorina FHSK
✔ Länsförsäkringar Blekinge
✔ NKT
✔ Nyföretagarcentrum
✔ Region Blekinge
✔ Roxtec
✔ Råbergs Bil
✔ Saab Kockums
✔ Semcon Sweden
✔ Stena Recycling
✔ Swedavia
✔ Swedbank
✔ Trossö Buss

Nätverkslunch
SISTA ONSDAGEN I VARJE MÅNAD KL. 12.00 – 13.00

EN NATURLIG
MÖTESPLATS!
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 kalender.

Välkommen till en
naturlig mötesplats
i Företagarnas Hus
på Bredgatan 12!
Deltagaravgift 130 kr inkl. moms.
Anmälan är obligatorisk
och sker via vår e-post
kansli@kfh.se eller
via telefon 0455-801 40.
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