Vi hyllade hantverket
Vid KFH:s sista nätverkslunch 2019 fick båtbyggare vid Litorina Folkhögskola
ta emot diplom för sitt yrkeskunnande och för sina prestationer.
Rektor Agrita Martinsone höll tal om det fina hantverket och dess kulturarv,
samt hyllade elever och lärare för fint engagemang.
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Camilla Robinsson här, nu har jag

varit i er förening sedan november och från
och med 1 februari har jag tagit över vd-rollen
efter Eva-Marie. Jag vill börja med att tacka
för förtroendet och hoppas kunna förvalta
det genuina i er förening och samtidigt få
möjlighet att utveckla verksamheten.
Min bakgrund är mångsidig, största delen
har varit inom handel och service, 15 år i olika
Camilla Robinsson
ledande befattningar. Bland annat har jag
startat upp, marknadsfört och drivit Biltema-varuhuset i Skövde.
I Skövde är jag född, uppvuxen och har bildat min familj. Vi,
jag och min man, köpte Ryds gamla skola ute på Sturkö sommaren
2012 för att renovera och ha som sommarhus. I juni 2014, när
yngsta dottern tog studenten, valde vi att flytta ner hit permanent
och börja del två i livet. Vi har tre vuxna barn och två barnbarn.
När jag startade upp Biltema i Skövde var det i ett helt nytt,
externt handelsområde som skulle växa fram. Vi var ett antal
verksamheter som var först ut på det nya området och vi kände
fort att vi behövde gå samman och nätverka för att få besökare till
området, se till att tillgängligheten blev optimal och att vi blev en
naturlig del med den befintliga centrumhandeln och andra externa
områden som bedrev handel. Vi startade upp en ekonomisk förening och samverkade med Svensk handel och ett kommunalt bolag,
Next Skövde.
Det var en givande tid och nu ser jag med tillförsikt fram emot
att samverka med er, lyssna in vad ni önskar och sedan föra dialog
med kommunen och andra parter för att vi tillsammans ska jobba
för en sund utveckling i Karlskronas näringsliv.
Av 2020 önskar jag många fina samarbeten, nya möjligheter
och ny kunskap. Ser fram emot våra möten framöver.

Från vänster Christer Johansson, båtbyggare, Agrita Martinsone, rektor, Stefan Petersson,
handledare, Renny Silverhamn, båtbyggare och Kenny Karlsson, handledare.

StyrelseAkademien Sydost
är Årets förening 2019

Nya medlemmar:
Mikael Jönsson Idrotts- och motionspsykologisk rådgivning AB
NCC Sverige AB

Styrelsens ordförande Kenneth Lundin tog
emot priset.

StyrelseAkademien Sydost fick
utmärkelsen ”Årets förening 2019”
för sina starka insatser inom flera
områden. Delar av motiveringen
var följande:
”StyrelseAkademien Sydost har
en stor bredd i sin verksamhet,
och lyckas samtidigt hålla en
jämn och hög kvalitet. Föreningen
utmärker sig bland annat genom
att de under året lyckades få flera
hundra utbildningsdeltagare till
kommunala styrelseutbildningar,
att de arbetar engagerat med lokala
inkubatorer samt att de är mycket
aktiva i att förmedla styrelseuppdrag”.
Vi är stolta över vår samverkanspartner.
Stort grattis!

Medlemsaktiviteter
3/2
26/2
4/3
11/3

Industrigruppen sammanträder. Plats: Ericsson
Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.

Företagspresentationer och företagsnytt.
Pris: 120 kr exkl. moms. Anmälan: kansli@kfh.se

Årsmöte i Företagarnas Hus kl. 18.00.

Gesällutnämning och efterföljande supé.
Deltagaravgift: 425 kr exkl. moms. Anmälan: kansli@kfh.se

Sista inlämningsdag för medverkan i KFH:s medlemsutskick

25/3

Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00. 		

Företagspresentationer och företagsnytt.
Pris: 120 kr exkl. moms. Anmälan: kansli@kfh.se
2/4 HLR-utbildning i Företagarnas Hus kl. 13.00-16.00.
En livsviktig utbildning. Pris: 990 kr/person exkl. moms. 		
Anmälan till kansli@kfh.se
7/5 Rätt fokus i styrelsearbetet dag 1 av 2
StyrelseAkademien Sydost håller utbildning. Plats: Företagarnas
Hus. Info och anmälan: www.styrelseakademien.se/kalender/sydost

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, Länsstyrelsen, Region Blekinge och Arbetsförmedlingen.
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Inbjudan
till årsmöte

Hyr konferens- och
festlokal hos oss

Du som är medlem i KFH har rabatt på vår festlokal som är belägen i
Företagarnas Hus. Var ute i god tid för att säkra ditt datum. Här finns det
möjligheter till både konferens och fest. Vi skräddarsyr och erbjuder dig service
i samband med ditt evenemang. Kontakta oss på KFH för att få veta mer!

Årsmöte 4 mars 2020 kl. 18.00
i Karlskrona Företags- & Hantverksförenings lokaler, Bredgatan 12

PROGRAM
18.00-18.40
Inledning och parentation
Årsmöte med förhandlingar enligt stadgar
18.45-19.15
Högtidsstund – utnämning av gesäller
19.15 – 19.30
Paus och möjlighet till fotografering
19.30
KFH bjuder in till supé

Deltagande: 425 kr exklusive
moms (faktureras)
O.s.a senast 27 februari
via e-post: kansli@kfh.se
eller 0455-801 40

Varmt välkommen!

Styrelsen

Hedersomnämnande
Krister Issal
fick hedersomnämnande för
sitt engagemang och goda
arbete inom föreningen.
Vi är glada att ha Krister
som en del av KFH och
vi är tacksamma för allt
han har gjort och gör för
föreningen. Krister tackades
genom ordförande Camilla
Sjöberg och vd Eva-Marie
Andersson och mottog
hedersnål.

Årets medlemsutskick
Nu laddar KFH:s kansli för årets stora medlemsutskick!
Du som är medlem i KFH har möjligheten att marknadsföra ditt
företag till övriga medlemmar kostnadsfritt.
Lämna in ditt material i form av information eller liten och lätt
give-away senast den 11 mars 2020. Detta kommer ut till
medlemmarna med post i början av v. 13, 2020.
Underlaget lämnas till KFH:s kansli, Bredgatan 12, Karlskrona.
Har du frågor angående detta kontakta kansliet via e-post:
kansli@kfh.se eller telefon: 0455-801 40.

Nätverkslunch
SISTA ONSDAGEN I VARJE MÅNAD KL. 12.00 – 13.00
SISTA ONSDAGEN I VARJE MÅNAD KL. 12.00 – 13.00

EN
EN NATURLIG
NATURLIG
MÖTESPLATS!
MÖTESPLATS!

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

Våren
Våren 2020
2020
Onsdagar
Onsdagar

29 januari
29 februari
januari
26
26
februari
25 mars
25 april
mars
29
29 maj
april
27
27 maj

Välkommen till en naturlig
Välkommeni till
en naturlig
mötesplats
Företagarnas
mötesplats
i Företagarnas
Hus
på Bredgatan
12!
Hus på Bredgatan
12! moms.
Deltagaravgift
120 kr exkl.

Deltagaravgift
120 kr exkl.
Anmälan
är obligatorisk
ochmoms.
sker
Anmälan
är obligatorisk
och eller
sker
via
vår e-post
kansli@kfh.se
via telefon
vår e-post
kansli@kfh.se
eller
via
0455-801
40.
via telefon 0455-801 40.

