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Företagare bjuds in av Albinsson & Sjöberg till en Karlskrona-dag på Mantorp Park.

213 ord med Eva-Marie
Tioåringar ska firas!
Nyss kom jag tillbaka till KFHs kansli
efter att ha deltagit i firande för Mustasch
Reklambyrå som fyller tio år. Grattis! Ett
utmärkt exempel på ett företag som verkar
och ägs lokalt och som växer. Deras utmaning är att hitta rätt kompetens. Om de
Eva-Marie Andersson
hittar rätt kan de anställa redan idag!
Åren flyger och det är också i år som vi firar Näringslivs
dagen som också blir tio år. Det började i aulan på det då ”nya”
Rosenholmsområdet med föreläsningar om hur vi kan nå bättre
företagsklimat genom fokus på samverkan mellan företag och
kommun.
Redan året efter var det så stort intresse att vi flyttade in i Sparre
gymnastiksal med utställning där kommunens företrädare och företagare ställde ut och visade upp sig. Då växte också intresset
från industrin att vara med och samverkan med åttondeklassarna
inleddes så småningom. Syftet var redan då att uppmuntra ungdomarna att intressera sig för teknik och industri. Industrin såg
och ser fortfarande ett kompetensbehov.
Nu laddar vi för firande och en ännu större affärsdag ute på
Telenor Arena Karlskrona. Vill du säkra en monterplats bör du
reservera en så snart som möjligt. Vi siktar nu på att locka företagare från hela Blekinge. Boka in Näringslivsdagen 10 år den
10/10. Lätt att komma ihåg!

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:
27/8 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		 Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
		 Anmälan: kansli@kfh.se
27/8 Karlskrona dag på Mantorp Park, kl. 12.00-17.00.
		 Pris 995 kr exkl. moms. Anmälan sker till kansli@kfh.se
2/9 Ägarskiften i företag kl. 11.30-13.30 med PwC.
		 Kostnadsfritt. Anmälan sker till kansli@kfh.se
5/9 Utbildning kl. 9.00-12.00. Hur skiljs man ifrån jobbet
		 i samförstånd när man kommit till vägs ände?
		 Pris: 200 kr exkl. moms. Anmälan: kansli@kfh.se
17/9 Utbildning ”Bli vass på mässor”. Se annons
24/9 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		 Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
		 Anmälan: kansli@kfh.se
25/9 ”Rätt fokus i styrelsearbete”. I samarbete med Styrelse		
Akademien Sydost arrangeras denna utbildning som omfattar
		 fyra eftermiddagar mellan kl.13.30-17.30 med start den 25/9
		 och avslut den 16/10. Anmälan: sydost@styrelseakademien.se
10/10 Näringslivsdagen 2014. Du kan redan nu boka monterplats
		 via KFHs kansli eller via hemsidan. www.näringslivsdagen.se
10/10 10-årsfirande med fest för Näringslivsdagen kl. 19.00 i centrala
		 Karlskrona. Prisutdelning, mat, mingel och underhållning.
NYA MEDLEMMAR:
DocuWare i Sydost AB, Evolos AB

KFH medlemmar träffas
Fredagen den 16 maj arrangerades en After Work för KFHs medlemmar på
Scandic Hotel. Träffen inleddes med att KFHs Eva-Marie Andersson påannonserade Näringslivsdagens tioårsjubileum, som äger rum fredagen den 10
oktober 2014. Näringslivsdagen arrangeras av KFH och Karlskrona kommun.
Fredrik Sjöqvist från Albinsson & Sjöberg berättade härefter, om bl.a.
Karlskronadagen som kommer att äga rum på Mantorp Park den 27 augusti.
Då får medlemmarna se anläggningen och köra själva på banan och vi
får en enklare förarutbildning. Scandic Hotels Ola Johansson bjöd in till
bubbel, snittar och mingel. Ett 25-tal medlemsföretag var representerade och
eftermiddagen bjöd på sol och god stämning.
På bilden från vänster:
Casper Davey (Blekinge),
Thor Ahlgren (Skåne), Guro
Kvifte Nehseim (Norge)
och Anton Johansson
(Åland).
En av dagens konferencierer Endrina Gara ställer
frågor till integrationsminister Erik Ullenhag.

Välbesökt dag
på Litorina
Litorinadagen arrangerades för
sjätte gången och bjöd som oftast på
vackert vårväder och ett fulltecknat
program. Ordförande Lars Werner
och rektor Agrita Martinsone öppnade dagen. Integrationsministern
Erik Ullenhag var inbjuden, och
han talade bland annat om vikten
av ett öppet och tolerant Sverige.

Det bjöds även på musik av gruppen
Jadå, med musikmedlemmar som
kom från Sverige (Skåne och Blekinge) Norge och Finland. En annan talare var en specialist i klinisk
psykologi Joakim Stenlycke. Litorinadagen avslutades med utdelning
av stipendier till elever och därefter
bjöds det på tårta.

Säkra din plats
på mässan!

Vi firar

10-årsjubileum!

Näringslivsdagen fredagen den 10 oktober på Telenor Arena,
Karlskrona är en heldag som innehåller mässa, seminarier och
möjlighet till mingel med kommunledning, företagare och andra
organisationer. En unik mötesplats för att knyta nya kontakter.
För information och priser: 0455-801 40 eller boka via: www.näringslivsdagen.se
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Upplaga: 900 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Utöka
ditt
nätverk!

Studenterna Annie Fredin, Andreas Trägårdh, Philip Jeppsson och Axel Dahl samtalar
med Roxtecs vd Mikael Helmerson.

Det ekonomiska läget
För tredje året i rad arrangerades
Det ekonomiska läget i Blekinge.
Denna gång på BTH och ett 150tal anmälda fick höra om det
ekonomiska läget både på lokal,
internationell och global nivå.
Swedbanks vd och koncernchef
Michael Wolf förmedlade en ljus
bild av länets framtid, trots rådande
hög ungdomsarbetslöshet.
Dagen modererades av Patricia
Kempff som bjöd in auditoriet
och studenter till att ställa frågor
till föredragshållarna som var:
Magnus Alvesson, prognoschef
Swedbank, Mikael Helmerson,
vd Roxtec International, Martin

Andersson, professor BTH och
Lunds universitet och Sofia Rasmussen, framtidsstrateg Kairos
Future.
Sofia berättade om unga människors värderingar och om företag
som förbereder sig för att vara
attraktiva för morgondagens anställda. En utmaning som berör
många företag som finns utanför
storstadsområdena.
Det Ekonomiska läget arrangeras
av Swedbank i samarbete med
Sparbanksstiftelsen Kronan, KFH,
Karlskrona kommun, Ronneby
kommun, Ronneby Företagsgrupp
och BTH.

Första onsdagen i varje månad under våren har företrädare för flera organisationer och näringsliv träffat boende i Mellanstaden. Träffarna hålls
i panncentralen på Kungsmarken med mingel, utbyte av information och
det ges möjlighet för de besökande att ställa frågor. Syftet är att höja kunskapen om vad som finns i vår närhet och att nya möten skapas. Senast informerade Mikael Johansson, projektledare för Macken i Karlskrona, om
projektet som har kunnat starta tack vare samverkan mellan Karlskrona
kommun, Coompanion Blekinge och Arbetsförmedlingen. En del i Mackens verksamhet är att driva kaffestugan i Wämöparken.
De organisationer och företag som deltar i ”Utöka ditt nätverk” är, KFH,
Karlskrona kommun, Försvarsmakten, i Karlskrona AB, Litorina Folkhögskola, Arbetsförmedlingen, Karlskronahem och NyföretagarCentrum.
Om detta slår väl ut planeras det för en fortsättning av träffarna till hösten,
säger Karlskronahems vd Per Myrbeck.

Ministermöte hos KFH
Den 23 april kom utbildnings-

minister och vice statsminister
Jan Björklund till Karlskrona och
KFH, för att träffa företagare och
diskutera globaliseringens utmaningar.
Ett 30-tal företagare deltog
och det gavs möjlighet att ställa
frågor. Björklund tog upp olika
myter som finns inom en mängd
områden både kring utbildning, in-

och utrikespolitik. Frågan ställdes
också om de uteblivna satsningarna
till Blekinges egen högskola BTH.
Svaret blev att Blekinge Tekniska
Högskola inte tillhandahåller
den typ av utbildningar som nu
ligger i regeringens satsning på
bl.a. lärarutbildning. En annan
parameter för satsningarna är
riktade till de högskolor och universitet som har ett högt söktryck.

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING!

BLI VASS PÅ MÄSSOR!

”Hur skiljs man ifrån jobbet i samförstånd när man kommit till vägs ände?”
Välkommen till en förmiddag då KFH får besök från Arbetsgivarringen,
som tar upp olika utmaningar för arbetsgivare.

Med utbildningen ”Från kvadratmeter till mötesplats” kommer du att tillhöra
vinnarna när du ställer ut.

Tid: Fredagen den 5 september kl. 9.00-12.00. Plats: KFH, Bredgatan 12
Pris: 200 kr per person exkl. moms. Fika och ev. kursmaterial ingår i priset.
Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum
och sker till KFH:s kansli senast den 1 september.
Tel 0455-801 40 eller e-post kansli@kfh.se

Tid: Onsdagen den 17 september kl. 8.00-12.00. Plats: KFH, Bredgatan 12
Pris: 950 kr per person exkl. moms. Kaffe ingår.
Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum
och sker till KFH:s kansli senast den 10 september.
Tel 0455-801 40 eller e-post kansli@kfh.se

