
Öriket har för femte gången arrangerat Skärsgårdsting i samarbete med Karls-
krona kommun. Ett 70-tal företagare, konstnärer, politiker, kommunala och
statliga tjänstemän, samt allmänt intresserade av kust- och skärgårdsfrågor
träffades till ett spännande program på Sturkö skola en lördag mitt i oktober.

Under livlig debatt, ledd av
teveprofilen Peter Kullring,
diskuterades hur en bättre bo-
ende- och företagarmiljö kan
skapas i Karlskrona skärgård,
på vilket sätt man bättre kan
marknadsföra den unika mil-
jön samt hur man skapar
bättre samverkan mellan ak-
törerna i och utanför Öriket.

Generaldirektör Kerstin
Wallin deltog i tinget och re-
dogjorde för hur Glesbygds-
verket, som ligger i Öster-
sund, arbetar med skärgårds-

frågor och näringslivschef Peter Adaktusson försäkrade att skärgården inga-
lunda är bortglömd i kommunens utvecklingsprogram ”Tio steg framåt”.

Många intressanta förslag kastades fram. Bland annat tyckte tidigare turist-
chefen, numera cykelfrämjaren Sonnie Nilsson, att staten borde starta ett in-
ternationellt kasino på Kungsholmen, nu när militären lämnar ön.

Örikets ordförande Sven-Erik Löfgren summerade dagen med att konsta-
tera att kommunikationer, vatten- och avloppsfrågor, samverkan och faststäl-
lande av gemensamma mål blir det viktigaste att jobba med och lobba för fram
till nästa Skärsgårdsting som kanske arrangeras redan nästa år.

Men sorry Sonnie, något kasino blir det nog inte!

Eva-Marie Andersson

Medlemsnytt
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.
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261 ord med Eva-Marie
Vitt eller svart?
Som jag berättat om i tidigare nummer av
KFHnytt och som flera av er känner till, har
KFH sedan många år tillbaka ett särskilt ut-
skott som kallas för Östersjögruppen. Grup-
pen består av företagare som redan har star-
tat eller tänker starta verksamhet i våra grann-
länder. Flera företagare ser affärsmöjligheter

och några har nu lönsamhet i satsningen. KFH har under åren velat
sprida kunskap kring denna typ av affärer för att fler ska våga satsa
och för att vi ska öka tillväxten. Detta arbete har nu intensifierats i
samarbete med Karlskrona kommun.

Vi vet att hantverkare från grannländerna erbjuder sina tjänster i
Sverige och jag vet privatpersoner som har utländsk arbetskraft hos
sig till och från under hela sommaren för totalrenoveringar. Vad bra
kan man tänka: Det finns ett behov hos privatpersoner och det finns
duktiga hantverkare som inte är så dyra och dessutom är det inte
svarta affärer.  Dessutom tjänar alla på det – hantverkaren tjänar
mångdubbelt mot i sitt hemland – och jag som privatperson får råd
att renovera min villa.

Men vad händer då med arbetsmarknaden här hemma? Ökar då
arbetslösheten hos svenska hantverkare ännu mer? Vem vinner och
vem förlorar på detta?

Jag tror att vi måste tänka om när det gäller arbetsmarknaden,
systemen måste hänga med och politikerna måste liksom företagarna
i KFH fokusera mer på möjligheterna för Sverige och inte stirra sig
blinda på kortsiktiga hot.

När Östersjögruppen idag får frågan om vad som gäller när man
anlitar hantverkare från annat EU-land är det inte helt enkelt att ge
raka svar. Är detta vitt eller svart?

Medlemsaktiviteter:
22/11 Julstök i Företagarns Hus. Adventskänsla, med start kl. 18.00.
23/11 Seminarie ”Alkoholens konsekvenser på arbetsplatsen

och i trafiken”. Plats: Baltic House,  Verkö kl. 13-17. Pris 195 kr
(50 kr rabatt om du är medlem i KFH).

25/11 Östersjögruppens frukostmöte kl. 8.00-9.30. Tyskland, part-
ner till svensk industri och handel – en analys av marknad och möj-
ligheter.  Anmälan till KFH:s kansli tel. 801 40, e-post: kansli@kfh.se

29/11 NyföretagarCentrums tematräff: resultat- och skatteplane-
ring, kl 14.00-16.30 i Företagarnas Hus. Kostnadsfritt. Anmälan till
KFH:s kansli tel. 801 40, e-post: kansli@kfh.se

30/11 Nätverkslunch kl. 12-13. Vi presenterar företag inom vår kom-
mun. Pris 70 kr/person.

11/12 Traditionellt luciafirande i Företagarnas Hus, kl.15. Förening-
ens barn bjuder på luciatåg och Gylles konditori står för luciakaffet.

14/12 Nätverkslunch kl. 12-13. Vi dukar upp med julmat och skapar
julstämning. Pris 70 kr/person.

Nya medlemmar:
Economi, Näringsliv i Blekinge, Rugård, Sydost-Brand AB, Taste of
Poland AB, Telia Sonera Sverige AB, Tic Tac Interactive AB.

Framtidstro
på Skärgårdsting

Julstök i Företagarnas Hus
Nu samlas företagarnas familjer åter igen för att göra julkonfekt och
marsipanfigurer. Över 100 personer har anmält sitt intresse för att göra
julpyssel i samverkan med Gylles konditori och Lindofhs blomsterhandel,
tisdagen den 22 november.

Företagarråd
hos Skatteverket
KFH deltar sedan i somras i Skatteverkets företagarråd. Detta innebär en möj-
lighet för alla medlemmar att få sina röster hörda i skatteärenden. Ingemar
Holm som är Skatteverkets kontorschef lyssnar till synpunkter och vid senaste
rådet löste sig ett ärende för en företagare på ett mycket bra sätt. Ta chansen att
kontakta KFH om du har något ärende du vill lyfta fram.

Från vänster: Peter Kullring, Kerstin  Wallin, Lennart
Olsson, Gunilla Ekelöf och Sven-Erik Löfgren.
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BETALTA
Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag

Ökade krav på företagen
Ökade krav på företagens kassaregisterhantering, fler kontroller och mer krav på
bolagens revisorer med näst intill polisiär roll är i antågande.

Som revisor i familjeföretag ser jag dagligen företagare som knäar för alla
regelverk som ska följas. I takt med att företagare nu måste lägga mer tid på att få
avkastning i sin verksamhet i förhållande till för kanske 10 år sedan, måste också
arbetsinsatsen höjas för att klara av ökade regelkrav som ställs inom alla områden.

Det är ingen lätt kombination. Företagaren kan bli hemmablind i sina rutiner
och tror att det inte finns något att göra för att förenkla dessa. Ett råd till alla
familjeföretag är att ta sig tid att göra en fullständig översyn av sina administrativa
rutiner och organisation. Det finns alltid moment som kan förenklas och därmed
skapa mer tid till kundarbete och familjen. Framförallt får företagaren en genom-
syn av hantering av sin bokföring, kassahantering och organisation. Ett fel under
året i exempelvis kassahanteringen kan leda till dryga skattetillägg.

Mitt råd är därför att ta hjälp av expertis på området. En extern styrelseledamot
eller ”bollplank” är också ett bra stöd i företagarens vardag.
Revisionsstandard
Utökade krav ställs idag på revisionen i aktiebolag i form av ett nytt regelverk
(RS). Onödig brist eller fel i räkenskaperna kan med det nya regelverket leda till
oren revisionsberättelse vilket kan skada bolagets möjlighet
till bra affärer. Därför är det alltid viktigt att förekomma pro-
blem med god ordning och framförhållning.

3:12 regler, förslag till riksdagen att gälla från 1/1 -06
Nya skatteregler börjar med all sannolikhet att gälla från 1
januari 2006 för fåmansföretagare som bl a påverkar beskatt-
ning av reavinst vid försäljning av fåmansföretaget och aktie-
utdelning. Ägare till fåmansbolag som har anställda bör se
över sina totala löneuttag under år 2005 för att eventuellt
kunna tillgodogöra sig av de fördelar som uppstår. Om gene-
rationsskifte planeras i närtid kan en intern aktieöverlåtelse
vara aktuell att genomföra under 2005. Från 2006 kan be-
skattningen bli högre i många fall.

Mats Carlström
Godkänd revisor
Deloitte

Lyckad start
på invigningen
I samband med invigningen av Vodafone Arena Rosenholm tjuvstartade
KFH i samarbete med hockeyklubben KHK och SISU Idrottsutbildarna
med ett lunchmöte med förläsning. Tack vare god uppslutning från KFH:s
medlemmar blev det en spännande lunch och hockeyklubben fick ett till-
skott i klubbkassan. Hockeyprofilerna Curre Lindström och Håkan Loob
föreläste för ca 120 företagare.

Studieresa
till Litauen
DEN 18-20 JANUARI (v 03) 2006
arrangeras en studieresa med syfte
att öka kännedom och möjligheter
att konkurrera på lika villkor.

Vår förhoppning är att flera fö-
retag i regionen får en förbättrad
kännedom och ökad insikt om de
möjligheter som finns i och med
vårt geografiska läge.

Vi besöker bland andra SLT AB
som är ett svenskt företag med tio
års erfarenhet av att i Lituaen ut-
föra legoarbeten inom montering
och bearbetning av elektroniska
samt mekaniska produkter.

Intresserad? Kontakta KFH:s
kansli, telefon 801 40, e-post:
kansli@kfh.se.

Kompetens-
utveckling!
KFH ansöker om EU-medel för
soloföretagare och små bolag
med max tre anställda.

Vill du vara med i nätverket
som planeras starta upp under
februari månad 2006?

Anmäl då ditt intresse till
KFH:s kansli, tel 0455-801 40,
eller e-post: kansli@kfh.se

och
God Jul

Gott Nytt År
Vi önskar alla våra medlemmar och samarbetspartnersVi önskar alla våra medlemmar och samarbetspartnersVi önskar alla våra medlemmar och samarbetspartnersVi önskar alla våra medlemmar och samarbetspartnersVi önskar alla våra medlemmar och samarbetspartners

en riktigt god  jul och ett gott nytt år.en riktigt god  jul och ett gott nytt år.en riktigt god  jul och ett gott nytt år.en riktigt god  jul och ett gott nytt år.en riktigt god  jul och ett gott nytt år.

Alkoholens konsekvenser
på arbetsplatsen och i trafiken!
Seminarium på Baltic House, Verkö, den 23/11 kl. 13 – 17

Anmälan sker till KFH:s kansli
på telefon 0455-801 40 eller via e-post kansli@kfh.se

Seminarieavgift: 195 kr/person (medlemar i KFH får 50 kr rabatt!)

KFH och NTF Blekinge, i samarbete med tidningen Bilsport, Karlskrona
kommun och Landstinget Blekinge, vill bidra med kunskap och verktyg

för företagare och chefer när det gäller alkoholens konsekvenser.
Välkommen till ett intressant seminarium som berör oss alla.

På KFHs nätverkslunch föreläste (fr. v.)
Veronica Håård, Visual Units, Ola Johansson,
First Hotels , Sofia Persson, Imagine.


