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KFH är partipolitiskt oberoende och organiserar företag och
företagare inom Karlskrona kommun. Vi företräder det lokala
näringslivet gentemot bland annat kommunen, landstinget, läns-
styrelsen, Region Blekinge och arbetsförmedlingen.

En  underbar sensommar kom så äntligen
och har vi tur möter vi en färgglad  höst.
Vädret påverkar oss omedvetet och kanske
är det ännu viktigare än någonsin med po-
sitiv inspiration denna höst.

Karlskrona står inför ett politiskt beslut som kommer att påverka
oss som verkar i kommunen och Blekinge något oerhört.

Får vi behålla  marinbasen, varvet och F17 i Ronneby? I så fall
kommer ändå vissa nerdragningar att ske, det vet vi. Men vi får
också tillfälle att flytta fram våra positioner och är vi duktiga kom-
mer vår region att kunna fånga ännu fler möjligheter.

Vad händer då, om det som inte får hända ändå händer? Om vi
om fyra månader konstaterar att vi inte har någon  marinbas, inget
varv och ej heller något F17 i Ronneby?

Jo, att ca 3.000  personer direkt förlorar sina arbeten, det vet vi.
Men hur hårt slår det mot näringslivet och sysselsättningen i före-
tagen? Kommer ditt företag att påverkas av detta? Vad  händer med
villapriserna, handeln, Ronneby Flygstation, osv?

Jag vet att Karlskronas kommunledning arbetar stenhårt med en
förberedelse för båda alternativen. Frågan är, hur du som företa-
gare berörs vid en nedläggning?

Frågorna är många och den sista frågan är:
Har ditt eget företag en plan B?

LOKALDELEN.se
KFH samarbetar med

Nya medlemmar:
Arkitektbyggarna Blekinge AB, Blomsterboden i Karlskrona HB,  Ingrid
Ekman  AB,  Mia Novas Hud & Kroppsvård, Mustasch Reklam AB, Smotec
i Karlskrona AB, Trantorps Gård.

Medlemsaktiviteter:

14/9 Utbildning i styrelsearbete kl. 8.30-17.00 i Företagarnas
Hus, Bredgatan 12. Se program i detta nummer av KFHnytt.

29/9 Nätverkslunch kl. 12.00-13.00.  Vi presenterar månadens
företag och  företagsnytt och äter en god lunch. Pris 70 kr/
person.  Anmälan: e-post: kansli@kfh.se eller tel. 801 40.

8/10 Östersjögruppens frukostmöte där vi tar upp aktuella
ämnen kring  Östersjöhandel. Kl. 7.30-9.00. Pris: 50 kr / person.
Anmälan: e-post: kansli@kfh.se eller tel. 801 40

12/10 Utbildning i marknadsföring, riktat mot mindre företag.
Kl. 8.30-16.30. Begränsat antal platser. Se annons i detta blad.

19/10 Studiecirkel i Östersjökunskap startar, tisdagar 19/10-15/3,
kl. 18.00-21.00. Se annons i detta blad.

27/10 Nätverkslunch kl. 12.00-13.00. Vi presenterar månadens
företag och företagsnytt samt äter en god lunch. Pris 70 kr/
person.  Anmälan: e-post: kansli@kfh.se eller tel. 801 40.

Tack Elsmari!
Den 6 augusti avtackades Elsmari
Furuvall Mattsson för sin tid som
rektor vid Litorina Folkhögskola.
KFH är en av stiftarna till skolan
som de första månaderna vid
starten 1993 höll till i föreningens
lokaler på Bredgatan 12.

KFH:s ordförande Stig L
Sjöberg var på plats för att tacka
Elsmari för det fina arbete hon
gjort under de 12 år då hon drivit
Litorina Folkhögskola.

Skanska sänker kostnaderna
med polskt byggmaterial
Vid  frukostmöte med Östersjögruppen informerade Gunnar Hagman och Göran
Fröberg hur Skanska sänker byggkostnaderna med byggmaterial från Polen.
Gunnar Hagman, som också är ordförande i Blekinge Byggmästarförening,
delgav dessutom byggmästarföreningens syn på den ”nya” konkurrensen.

Att KFH:s hantverkare står inför en helt ny konkurrenssituation stod helt klart.

SE UPP FÖR BLUFFAKTUROR!
Vi  som jobbar på kansliet har haft ett ökat antal uppdrag att hjälpa företag som
råkat ut för bluffakturor under våren och sommaren, det vill säga oseriös  annons-
och katalogförsäljning. Vi kan ge dig som är medlem tips och råd och det finns
enkla sätt att ta till sig för att inte gå i fällan. Får du ett ordererkännande, korrektur
eller annonsbeställningsbekräftelse på något du inte beställt, gör följande:

Dra ett diagonalt streck över erhållet underlag och skriv: ”BESTRIDER
BESTÄLLNING”.  Skriv ALDRIG under med namnteckning! Återsänd per fax
eller post till avsändaren. Vill du veta mer? Kontakta oss på kansliet, tel. 801 40.

Centrumföreningen
satsar på tåg!
På självaste lövmarknadsdagen stod det plötsligt
där och glänste vid ”Fisken” på Ronnebygatan,
Tuff-tuff-tåget. Centrumledaren Stig Hellström har
lagt ner ett stort arbete för att få hit tåget från Italien
och dessutom kunde Karlskronas företagare köpa
annonsplats på tågets tak.

Första dagen åkte 700 personer med tåget och
detta kan bli en bra inkomstkälla på lite längre sikt
om allt går enligt planerna. KFH önskar lycka till!

ÄNNU BÄTTRE KONFERENSMÖJLIGHETER!
Nu har vissa justeringar skett i KFH:s festvåning och i konferenslokalen.

Nya gardiner och tyger är på plats. Föreningen har också köpt in en ljud-
anläggning. Detta innebär att du kan hyra anläggningen vid företagsfester,
seminarier och föreläsningar.

Du som är medlem i föreningen har förstås rabatt på hyresavgiften.
Ring vårt kansli, så  berättar vi mer på telefon 801 40.

Välkommen Angelica!
Lotta Aalto,  projektledare för Öriket, slutade sitt uppdrag i
sommar. Istället är det Angelica Bergman som ska leda projekt
Öriket i hamn. Lottas sambo fick ett spännande uppdrag  i San
Francisco. Därmed vann kärleken och Lotta lämnade Öriket
efter mycket vånda. Vi önskar Lotta lycka till ”over there” och
hälsar Angelica välkommen till oss i Företagarnas Hus.

Angelica Bergman,
ny projektledare.

Elsmari Furuvall Mattsson, eldsjäl och
rektor vid folkhögskolan med Östersjö-
profil allt sedan den grundades.



PORTO

BETALTA
Upplaga: 800 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag

I Företagarnas hus finns ett gemensamt kansli för: KFH, Centrumföreningen,
Ekriket,  Industrigruppen, NyföretagarCentrum, Öriket och Östersjögruppen.

UTBILDNING I

STYRELSEARBETE
Tisdag 14 september kl. 08.30-17.00.

KFH, Företagarnas Hus, Bredgatan 12, plan 2.
Grunden till företagets framgång kan mycket väl läggas inom ramen

för dess styrelsearbete. En aktiv styrelse har inneburit en avgörande skillnad
för många företag. Hur organiseras ett produktivt styrelsearbete?

Vad är rätt sammansättning för en styrelse?
Utbildningen är till för dig som ägare, vd eller ledamot i aktiebolag

och som vill utveckla styrelsearbetet. Vi inbjuder till en utbildningsdag
som tar upp grunderna för ett effektivt styrelsearbete. Välkommen!

PROGRAM
08.30-09.00 Välkomstkaffe serveras. Presentation av deltagarna.
09.00-11.00 Vilken är styrelsens roll i ett aktiebolag?

Hur kan styrelsen utveckla ett företag?
Vad kännetecknar bra styrelseledamöter?
Nils-Erik Persson, ordförande, StyrelseAkademien Sydost.

11.00-12.00 Juridiken i styrelsearbetet.
Marie Gerrevall, advokat, Hamilton & Co Advokatbyrå.

12.00-12.45 Lunch
12.45-14.15 Juridiken i styrelsearbetet, fortsättning.
14.20-15.00 Revisorns roll i förhållande till styrelsen.

Patric Nilsson, revisor, Ernst & Young
15.00-15.15 Kaffe
15.15-17.00 Erfarenheter och kunskaper i praktiken

– diskussion och sammanfattning.
Nils-Erik Persson, ordförande, StyrelsAkademien Sydost
Carina Centrén, regionchef, Svenskt Näringsliv
Krister Issal, f.d. koncernchef,  Auralight Group AB

Anmälan senast 6 september.  Antalet platser är begränsade.
Avgift 1.500 kr exkl. moms. I avgiften ingår boken ”Vägledning till god
styrelsesed”, kursdokumentation och förtäring. Avgiften faktureras

och ska vara betald före kurstillfället.  Anmälan är bindande.
INFORMATION: Ring StyrelseAkademien Sydost på 0470-79 46 79

eller e-posta till sydost@styrelseakademien.com

Arr : StyrelseAkademien Sydost, Svenskt Näringsliv och KFH i samarbete med Näringslivsenheterna i Blekinge

UTBILDNING I

MARKNADSFÖRING
I oktober arrangerar KFH en utbildning för mindre företag inom olika bran-
scher i marknadsföring.  Vi lär oss varför marknadsföring är viktig, och vilken
metod som passar ditt företag bäst.
Vi tar upp frågeställningar som:  Hur kan jag förena marknadsföring med de
nya medierna? Hur får jag kunden att besöka företagets hemsida? När ska jag
välja annons och när är direktutskick bra?
Vi tar också fram praktiska knep och gör arbete kopplat till deltagarnas reella
marknadföringsbehov.
Handledare: Stefan Alm, strateg inom marknadskommunikation 
Utbildningsdag 1
 Tid: 12 okt kl. 8.30-16.30. Plats: Företagarnas Hus, Bredgatan 12.
Utbildningsdag 2
 Tid: 22 okt kl. 8.30-13.30. Plats: Hyper Island, Bastionsgatan 14, Stumholmen.
Anmälan senast den 29 september till KFH:s kansli tel. 801 40, fax: 801 23
eller e-post: kansli@kfh.se. Antalet platser är  begränsade.
Avgift: 1.495 kr exkl. moms för medlem i KFH eller om du har kortet Nyföre-
tagaren från NyföretagarCentrum. För icke medlem kostar det 1.995 kr exkl.
moms.  Anmälan är bindande i och med sista anmälningsdatum. I avgiften ingår
ev. kursdokumentaion och förtäring. Det blir lunch under båda utbildnings-
dagarna. Välkommen!

STUDIECIRKEL I

ÖSTERSJÖKUNSKAP
Karlskrona kommun, Litorina Folkhögskola,  KFH och Region Blekinge
inbjuder intresserade till en studiecirkel i Östersjökunskap.
Avsikten är att öka våra kunskaper om Polen, Estland, Lettland, Litauen,
Kaliningrad/Ryssland, Vitryssland och Ukraina.
Varje land ägnas en till två studiekvällar.  Vi tar upp allmän kunskap om länderna
i form av geografi, historia, ekonomi, näringsliv, sociala förhållanden, religion m.m.
Några kvällar kan ägnas åt mer regionala Östersjöfrågor – t.ex. EU och Öster-
sjön, miljö- och framtidsfrågor – allt efter cirkeldeltagarnas önskemål.
Dessutom lagar och äter vi länderspecifik mat, lyssnar på musik
och lär oss några hälsningsfraser.
Om intresse och möjlighet finns, vill vi avsluta med en studieresa i vår.
Land, inriktning och finansiering får då diskuteras med cirkeldeltagarna.
Agrita Martinsone, knuten till Litorina Folkhögskola och ansvarig för skolans
Östersjöprofil, kommer att ha huvudansvar för studiecirkelns genomförande.
Agrita Martisone har sina rötter i Lettland men har fingret på pulsen för hela
Östersjöområdet. Deltar gör också representanter från respektive land.
Tid:  Tisdagar 19 oktober – 15 mars, kl 18.00-21.00. Uppehåll v. 51-52 och 8.
Plats:  Litorina Folkhögskola, Gullberna Park.
Kostnad: 900 kr inkl. moms för mat och studiematerial,
(omfattar ej ev. studieresa).
Anmälan:  agrita.martinsone@litorina.fhsk.se så snart som möjligt,
dock senast den 15 september.  Antal deltagare begränsat till 30 pers.
Info:  Agrita Martinsone 0455-36 76 10 eller Cecilia Höglund 0455-30 30 61

Tematräffar
Carlscrona NyföretagarCentrum och samarbetspartners

arrangerar tematräffar för nyföretagare och andra intresserade
under hösten 2004 och våren 2005.

HÖSTEN 2004
September: Företagsformer och ägarens  ”lön”.

September: Nätverk ger styrka. Information om Företagshuset Campus  Blå Port.
Oktober: Bokföringskurs, enkel grundbokföring.

Oktober: Prissättningens påverkan på lönsamheten.
November:  Att finansiera ett företag.

VÅREN 2005
Februari:  Försäkringar / Juridik i företaget

Mars: Bokföringskurs, enkel  grundbokföring.
April: Företagsformer och ägarens ”lön”.

För info om tid och plats, se vår hemsida:
www.cnckarlskrona.org

Bredgatan 12, 370 30 Karlskrona • Tel: 0455-298 50 • Fax: 0455-801 23 • E-post: carlscrona@nyforetagarcentrum.se

Kansliets öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag kl. 8.00-17.00

Övriga dagar:  tidsbokning


