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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.

NYA MEDLEMMAR:
Café Utkiken, DEUS Konsult, Glow, Riahoff, 

Sanego, Stiftelsen Militärhemmet.  

Runt om i landet talas det om hur svårt det 
är att hitta arbetskraft inom både offentlig 
och privat sektor. Vi vet att det finns en 
grupp människor som av olika skäl står 
utanför arbetsmarknaden även om de är 

färre än på mycket länge. Med anledning av detta ville vi inom 
KFH ta reda på hur det såg ut bland våra egna medlemsföretag. 
Söker man personal? 

Vi skickade ut en e-postförfrågan till samtliga 357 medlems-
företag och fick svar av 10 %. Bland de företag som sökte per-
sonal var behovet stort. Närmare 100 personer efterfrågas och 
det behövs arbetskraft ganska omgående. Det är inte en unik 
bransch som söker extra resurser utan precis som vår medlems-
stock, så är det blandade behov. 

Exempel på kompetens som efterfrågas är: designer, drifts-
tekniker, projektledare, formgivare, bilmekaniker, säljare, el-
montörer, svetsare, m.fl. 

Flera av företagen uppgav att de var beredda att ta emot 
motiverade, händiga personer även om viss utbildning saknas. 
Företagen kan tänka sig ge utbildning på plats. 

Vi hoppas nu på god respons från Arbetsförmedlingen och 
kommunens arbetsmarknadsenhet så att vi gemensamt snabbt 
kan eftersöka den efterfrågade arbetskraften. 

Stort tack till de medlemmar som deltagit genom att svara 
på undersökningen. 

Eva-Marie Andersson

Gesäll- och mästarbrevs-
utnämning på KFH:s årsmöte
Även i år fick föreningen möjligheten att dela ut ett mästarbrev, denna gång 
i målaryrket. I samband med Karlskrona Företags- & Hantverksförenings 
årsmöte ägde den traditionella ceremonin rum. 

Det var fyra gesäll brev och ett mästarbrev som delades ut. Hedersordförande 
Holger Carlsson överlämnade ett inramat bevis på färdigheten hos de utlärda. 
Även en minnesgåva och blommor från föreningen överlämnades. Föreningens 
ordförande Stig L Sjöberg genomförde ceremonin på ett högtidligt sätt där 
delar sker på gammalsvenska.  

Efteråt samlades föreningens medlemmar och de nyutnämnda gesällerna 
och mästaren med sina anhöriga till en middag. Under kvällen kåserade Patric 
Nilsson (Ernst & Young) kring företagande och entreprenörskap.

Från vänster: Hanna Blasiusson, frisörgesäll, Magnus Larsson, gesäll- och mästarbrev i 
målaryrket, Michael König, hovslagargesäll och Linda Axelsson, hovslagargesäll.

202 ord med Eva-Marie
Behovet av arbetskraft
är fortsatt stort

KFH:s styrelse 2008 – 2009
I samband med årsmötet i KFH torsdagen den 6 mars som leddes 
under andre hedersordförande Jan Alexanderssons ordförandeskap, 
gjordes bland andra följande val:

Ordförande: Stig L Sjöberg. Vice ordförande: Krister Issal.

Ordinarie ledamöter: Camilla Sjöberg, Magdalena Kurczewska Svensson, 
Kenny Midenhag, Jörgen Wahlqvist, Mats Arnlund, Thord Johansson, 
Anna Wallin (nyval) och Lars Andersson. 

Suppleanter: Irene Fridh och Helen Havby (nyval). 

Revisorer: Rolf Noresson, PG Lindencrona och suppleant Andreas Bolin

Valberedning: Conny Midenhag, Malin Bornerheim och Lars Jerlmark.

Lärlings- och Mästarbrev: Lars Johansson, Karl-Ivar Jonasson 
och Anders Magnusson.

Litorina Folkhögskola: Magdalena Kurczewska Svensson och Jörgen Wahlqvist.

Karlskrona kommun och KFH stärker sam-
verkan i syfte att öka möjligheterna till en 
modern gymnasial lärlingsutbildning i Karls-
krona med omnejd. Under mars månad träffas 
representanter från gymnasieskolan tillsam-
mans med representanter från KFH för att 
diskutera hur samarbetet kan stärkas till för-
del för företagen och eleverna. KFH har ett 
gott samarbete med Stiftelsen för Hantverk 
och Utbildning i Leksand. 

Om du har intresse för hantverk eller lär-
lingsutbildningar så vill vi rekommendera dig 
att besöka www.hantverkslarling.se

Modern lärlingsutbildning

Gro Liljefors, elektriker efter genom-
gången modern lärlingsutbildning.
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MEDLEMSAKTIVITETER:
 8/4 Inspirationsdag för dig som vill starta företag i Kungs-
  marken. Plats: Sunnadalsskolan kl 16.00 – 19.00.
  För mer information, kontakta Camilla Svensson på telefon 

0455-298 50 eller e-post karlskrona@nyforetagarcentrum.se  
 16/4 Frukostmöte i Företagarnas Hus kl 7.30 – 9.00.
  Tema:  Värdet av en värdering. Samarrangemang med Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers. Anmälan. Pris: 70 kr (se annons).
 18/4  Östersjögruppens frukostmöte i Företagarnas Hus
  kl 7.30 – 9.30. Ämne: Kaliningrad. Föreläsare: Mats Johansson, 

Orbite One, samt Hans Söderström, KFH (se annons).
 30/4 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl 12.00 – 13.00.
  Företagspresentationer och företagsnytt.
  Ett samarbete med NyföretagarCentrum i Karlskrona.
  Pris 100: kr. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.
 28/5 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl 12.00 – 13.00.
  Företagspresentationer och företagsnytt.
  Ett samarbete med NyföretagarCentrum i Karlskrona.
  Pris 100: kr. Anmälan: kansli@kfh.se eller fax 801 23.



Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag

A PORTO

BETALT

KANSLIETS ÖPPETTIDER
Tisdag, onsdag, torsdag kl. 8-17 (lunchstängt 12-13)

Övriga dagar tidsbokning
I Företagarnas Hus finns gemensamt kansli för: KFH, NyföretagarCentrum,

Ekriket, Industrigruppen, Östersjögruppen och Öriket.
Vi är också behjälpliga med inlösen av presentkort för Centrumföreningen.

Betydelsen av betaltjänsterna för företaget
Som företagare är ni vana att göra affärer och upphandlingar. Detta 
innebär oftast att många är väl initierade avseende banktjänster och 
sina villkor för t ex lån, sparande och försäkringar. Ett område som 
däremot ofta glöms bort i dessa sammanhang är betaltjänsterna, el-
ler som det ofta benämns Cash Management-tjänsterna. När såg du 
senast över din lösning och dina villkor för företagets betaltjänster?

I Sverige finns för övrigt två konkurrerande och kompletterande 
girosystem; Bankgirot och Plusgirot. Båda är öppna för kunder som 
önskar använda dem. 

Som företagare är det viktigt att hitta en bra lösning för företagets 
behov avseende betaltjänsterna. Detta för att tillgodose såväl interna 
som externa kravställare. Tjänsterna skall vara kundvänliga, flexibla, 
enkla och kostnadseffektiva. Stor utveckling sker inom området be-
taltjänster och kundbehoven är varierande, så frågeställningarna är 
ofta många: Hur skall kontosystemet se ut? Hur vill jag få informa-
tion? Hur vill jag skicka betalningar? Hur skall 
redovisningen av betalningarna göras? Vilken 
lösning kan jag få? Vad kostar den?

Vilken lösning och vilka kostnader får ni med 
Bank- respektive Plusgirot? Som bankmän är vi 
rådgivare och ”bollplank”. Vi rekommenderar 
därför en översyn av betaltjänsterna för att ni 
skall kunna jämföra. Ni väljer den lösning som 
bäst passar era rutiner, ekonomisystem och behov. 
Möjligheterna är många inom området betaltjänster.

Se över ditt företags lösning!

Håkan Lemark,
kontorschef,
Nordea Bank 
Karlskrona

Tre luncher är genomförda sedan 
årsskiftet och intresset för delta-
gande slår rekord. Senast, den 26 
mars, var det 70 personer som del-
tog för att lyssna till tre företagare 
inom Karlskrona kommun. 

Sedan starten 2001 har över 200 
bolag presenterat sin verksamhet i 
Företagarnas Hus. Luncherna arran-
geras av företagareföreningen KFH 
i samarbete med NyföretagarCent-
rum. Syftet är bl.a. att öka kunska-
perna om våra lokala företag.

Populära nätverksluncher

ÅRETS
NYFÖRETAGARE

2008
Karlskrona Nyföretagarcentrum 

söker nomineringar till 
årets nyföretagare. 

Förra året var det Malin Svensson, 
Glastornet i Nättraby som fick priset 

i samband med Näringslivsdagen. 
Om du vill nominera 

ett nystartat bolag som varit 
verksamt i max 3 år, ber vi dig 

mejla en kortfattad motivering till 
karlskrona@nyforetagarcentrum.se 

eller ring 0455-298 50.

Frukostmöte
Fredagen den 18/4 kl. 7.30 – 9.30

Företagarnas Hus, Bredg. 12
Vi får information om Kaliningrad 

och gästas av Mats Johansson, 
Orbite One i Ronneby. 

Under mötet kommer KFH 
genom Hans Söderström 

att informera om studieresan 
till Kaliningrad förra året.

Pris: 70 kr. Betalas vid ankomst
eller via faktura 90 kr.

Anmälan sker till KFH:s kansli 
senast den 15 april.

Telefon 0455-801 40, eller 
e-post: kansli@kfh.se

Välkomna!

  

Värdet av
en värdering
Onsdagen den 16 april kl. 7.30 – 9.00
Företagarnas Hus, Bredgatan 12, plan 2
KFH – Karlskrona Företags- & Hantverksförening
i samarbete med Öhrlings PricewaterhouseCoopers,
inbjuder till frukostmöte där vi bl.a får kunskap
om företagsvärdering och skattefrågor.

P R O G R A M
7.30 Frukosten står framdukad.
8.00 KFH hälsar välkommen, Eva-Marie Andersson, vd KFH.
8.10 Värdet av en värdering.
Carl-Fredrik Magnusson, affärsrådgivare och Anders
Månsson, skattejurist, Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
9.00 Avslutning.

Anmälningsavgift inklusive frukost: 70 kr.
Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum.
Anmälan sker till KFH:s kansli senast den 10 april.
Telefon 0455-801 40, fax 0455-801 23
eller e-post kansli@kfh.se

Välkomna!

Möjlighet att presentera sina företag på 
lunchen i februari fick fr.v. Johan Holmgren, 
Herr H,  Therese Hogblad, Eventparla-
mentet och Johan Salén, Kärnhem.

KFH samarbetar med

MEDLEMSUTSKICK
Inom kort kommer samtliga medlemsföretag i KFH att erhålla ett brev 

med information och erbjudande från flera medlemsföretag. 
Om du har intresse av att vara med i nästa medlemsutskick, 

kontakta KFH:s kansli redan nu!


