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Medlemsnytt

173 ord med Eva-Marie
Var finns de nya jobben?

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.

Den frågan diskuteras nu flitigt. Det mest
oroande är att våra ungdomar står utan
arbete i allt högre grad.

KFH har historiskt drivit frågan kring
ett modernt lärlingssystem och detta är mer

aktuellt än någonsin. Beslutsfattare bör öppna dörrarna för ung-
domar som väljer att lära sig ett yrke i praktiken. Det är lika
mycket värt att bli en yrkesman/kvinna genom denna typ av
upplevelsebaserat lärande.

Jag tror att det är därför KY-utbildningarna ofta nått fram-
gång. Dessa har varvats med arbetsplatsförlagd utbildning och
intagningen sker genom praktiska tester där det är talang och
intresse som värderas.

Till hösten startar gymnasieskolan i Karlskrona en lärlings-
utbildning i samarbete med företagare framför allt från Jämjö
och detta ser vi i KFH mycket positivt på.

Frågan är nu hur våra beslutsfattare kommer att värdera ut-
bildning och arbete i framtiden? Idag kan man t.ex. inte utläsa
uppgifter om erfarenhet som egen företagare ur Arbetsförmed-
lingens register. Sverige ligger dessutom dåligt till i EU-stati-
stiken över nystartade småföretag.

Utan fler företagare får vi inte heller fler arbetstillfällen eller
nya lärlingsplatser!

Medlemsaktiviteter:
4/4 Tematräff om bokföringens grunder, kl. 13.00-16.00.

Plats: KPMG Bohlins AB,  V. Vittusgatan 4 Karlskrona.
KPMG informerar dig som nyss startat bolag eller dig som vill
bli uppdaterad inom området. Träffen arrangeras av Nyföretagar-
Centrum i samarbete med bl.a. KFH och är kostnadsfri.
Anmälan till KFH:s kansli tel. 801 40 eller
NyföretagarCentrum tel. 298 50.

8/4 Frukostmöte Östersjögruppen 8.00-9.30 i föreningens
lokaler på Bredgatan 12, (se sep. annons). Pris 50 kr/person.
Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.

27/4 Nätverkslunch kl. 12.00-13.00. Företagare i Karlskrona presen-
terar sin verksamhet och vi får också veta vad som är på gång.
Pris 70 kr/person.  Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.

25/5 Nätverkslunch kl. 12.00-13.00. Företagare i Karlskrona presen-
terar sin verksamhet och vi får också veta vad som är på gång.
Pris 70 kr/person.  Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.

Nya medlemmar:
Carlskrona Billackering AB, Daja Akupunktur & Massage, Jaij, Karls-
krona Montessorifriskola AB, Litorina Folkhögskola, Markus Media, Massage-
terapeut Malin  Pettersson, Nickes Bygg & Anläggning, SaltöHem AB.
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Årsmöte med traditionell
gesällutnämning

För 158:e gången arrangerade Karlskrona Företags-
& Hantverksförening årsmöte med  gesällutnämning.
Ett drygt 40 tal medlemmar mötte upp den  9 mars.

I år höll andre hedersordförande Jan Alexandersson
i klubban under årsmötesförhandlingarna som
avlöpte smidigt och med humor. Föreningen kan
glädjas åt en mängd välbesökta aktiviteter i ett nu
fullsatt Företagarnas Hus. Den stora nyheten är den
satsning som Karlskrona kommun och KFH gör
genom att intensifiera arbetet i  Östersjögruppen.

Två nya gesäller
Föreningens årliga stora hög-
tid, gesällutnämningen, ägde
rum med pompa och ståt.
Gesällerna  Thuy Du och
Jenny Olsson ledsagades av
frisörmästare Lars Johansson
under vacker pianomusik av
Jarl Waldén. Föreningens ord-
förande Stig L Sjöberg  ledde
ceremonin och lampfabrikör
Patrik Skantze läste dikten
"Handen" för de  nyutnämnda
gesällerna.

Efter årsmöte och gesäll-
utnämning bjöd föreningens
medlemsutskott in till middag.

Gesällbrev
Gesällbrev har utdelats till följande:

Thuy Du, Karlskrona
som har genomgått sin utbildning i frisöryrket

vid Lars Kaggskolan, Kalmar

Jenny Olsson, Karlskrona
som har genomgått sin utbildning i frisöryrket

hos Cookie and I Hairteam, Karlskrona
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2:e hedersordf. Jan Alexandersson.

KFH:s ordförande Stig L Sjöberg och frisörmästare Lars Johansson flankerar nyutnämnda
gesällerna Thuy Du och Jenny Olsson.

Hedersordf. Holger Carlsson i glatt samspråk med årets gesäller.
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De nya förmånsrättsreglerna i konkurs
ger leverantörerna ökad utdelning
Under 2004 ändrades förmånsrättsreglerna i konkurs. I korthet innebar detta,
att bankernas utdelning begränsades något och statens prioritet för skatte-
fordringar, liksom hyresvärdars prioritet för tre månaders hyror, slopades helt.
Staten och hyresvärdar har således inte längre bättre rätt i konkurser än vad
enskilda leverantörer har.

Resultatet av dessa förändringar börjar nu ge sig till känna i en ökad utdel-
ning till oprioriterade fordringsägare.

Det finns emellertid en sak som Du som leverantör och fordringsägare inte
får missa. När en konkursförvaltare konstaterar att det kan bli fråga om utdel-
ning till oprioriterade fordringsägare i konkursen, startar han genom tings-
rätten ett s.k. bevakningsförfarande.

Via tingsrätten skickas en kungörelse ut till samtliga kända fordringsägare
med uppmaning att bevaka sina fordringar i konkursen. Borgenären skall då
skriftligen anmäla sin fordran till tingsrätten och bifoga kopior av sina fakturor.
Denna bevakning får Du inte missa. För i det utdelningsförslag förvaltaren
slutligen framlägger i konkursen får endast upptagas de borgenärer, som beva-
kat sina fordringar. Det spelar ingen roll hur omfattande fordringar borgenären
än har. Har han inte i formell ordning bevakat sin for-
dran, får han heller inte deltaga i utdelningen.

Nu är det inte ovanligt att fordringsägare skriver till
konkursförvaltaren direkt och anmäler sina fordringsan-
språk och därmed tror sig ha fullgjort sin uppgift. Detta
är emellertid inte tillräckligt. Det spelar ingen roll om Du
redan skickat in krav till konkursförvaltaren eller tings-
rätten. Bevakningsförfarandet är en formell akt och skall
ske på så sätt, att en särskild skrivelse med anmälan om
fordringsanspråket skall insändas till tingsrätten.

Skulle Du vara osäker på om korrekt bevakning skett
eller ej, tveka inte att ringa förvaltaren för besked om
vad som gäller.

Advokat Lars Werner,
advokatfirman
Werner.

Östersjögruppens projektledare Ulf Samvik på plats i Företagarnas Hus.

FRUKOSTMÖTE
Östersjögruppen

Fredagen den 8 april kl. 8.00-9.30.
Ta tillfället i akt och kom och
lyssna till honorärkonsul Jarl
Branting med sina 15 års er-
farenhet av företagsetableringar i
Litauen. Vi hälsar dig varmt väl-
kommen till Företagarnas Hus,
Bredgatan 12, Karlskrona.
Pris: 50 kr/person. Anmälan:
kansli@kfh.se eller fax 801 23.

KY-UTBILDNING
Internationella säljare

med inriktning mot Polen
I höst planeras en KY-utbildning

för säljare mot Polen (80 p).
Blekinge Tekniska Högskola

står bakom satsningen.

För mer information eller
intresseanmälan, kontakta:

NBI, Nikolaos Tatidis,
Telefon: 0470-849 70
e-post: nicos@nbi.se

Ny ordförande i
Centrumföreningen
Vid Centrumföreningens årsmöte
den 22 mars 2005 valdes Christer
Rydberg, Mc Donald’s, till ny ord-
förande. Han ersätter därmed Mar-
tin Strandberg som varit ordförande
under 1 år. Även rekrytering av Cent-
rumledare pågår men är i skrivande
stund ej klart.

Ökad service till
Karlskronas företag

Nu satsar Karlskrona kommun i sam-
arbete med KFH på Östersjöfrågorna.
Detta innebär att Ulf Samvik, (tidigare
Karlskrona kommuns näringslivsen-
het), arbetar heltid i Företagarnas Hus
för att serva företagare i frågor kring
handel, arbetsrätt, export, import m.m.

– Min förhoppning är att flera före-
tag i regionen ska se de möjligheter som finns i och med vårt geogra-
fiska läge och den EU-utvidgning som ägt rum, säger projektledare
Ulf Samvik. Om företagare i regionen känner ökad konkurrens som
upplevs som osund ska vi finnas som ett stöd för att hitta rätt i den
djungel av nya regler och villkor som nu uppkommit, fortsätter Ulf
Samvik, som gärna ser att ännu fler företagare tar kontakt.

– Det jag kommer att prioritera inledningsvis är de traditionella
hantverksföretagen där större konkurrens förväntas.

Projektet varar i 24 månader och pågår t.o.m. februari 2007.

Utbildning
för handledare

Tisdagen  den 17 maj, kl. 13-16
arrangerar Barn- & ungdomsför-
valtningen, Karlskrona  kommun,
en handledarutbildning. Den riktar
sig till personer som  ansvarar för
PRAO på arbetsplatsen. Plats:
Gullberna  Park, Utvecklings-
centrum, Filmsalen. Vid  frågor eller
anmälan kontakta Nättraby skolan,
Yngve Hansson, tel. 30 37 90 eller
på  fax 30 39 31, senast den 10/5.

ÖSTERSJÖGRUPPEN • Telefon vxl 801 40, direkt 801 56,
mobil 0733-801 568 • Fax 801 23 • e-post ulf.samvik@kfh.se

Öriket var med på  TUR-mässan i Göteborg
den 17-20/3. Här ses Therese Hagström,
Karlskrona Turistbyrå och en av Örikets
medlemmar, Angela Mattisson, Park Inn.

Öriket på
TUR-mässan


