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150 ord med Eva-Marie
Stort kryss i almanackan
Efter en solig sommar med förhoppningsvis en och annan ledighet mellan företagandet för er medlemmar, är det åter dags
att ta fram planeringskalendern.
För oss som jobbar dagligen i denna
Eva-Marie Andersson
ständigt växande förening är det planeringen inför näringslivsdagen som står i
fokus. Intresset är stort och vi får in idéer och önskemål från er
och det är vi väldigt glada för.
En fråga gällde hur man kan bli bättre som utställare. Därför
genomför vi en utbildning just i detta ämne tillsammans med
Mässguru i Jönköping och Tech Network Ronneby.
Ber dig nu att sätta ett stort kryss i almanackan den 17 oktober. Denna dag ägnar vi oss åt näringslivsfrågor i samverkan
med Karlskrona kommun. Det blir minimässa, seminarier och
annat aktuellt. Läs mer på baksidan av detta nyhetsbrev, eller
slå oss en signal på kansliet så berättar vi gärna mer.
Vi syns då om inte förr …

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.

MEDLEMSAKTIVITETER:
19/9 Östersjögruppens frukostmöte kl 7.30 – 9.30
i Företagarnas Hus, Bredgatan 12.
Pris 70 kr betalas vid ankomst eller via faktura 90 kr.
Anmälan: KFH:s kansli tel. 801 40 eller e-post: kansli@kfh.se
24/9 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 80 123.
1/10 Vill du bli vass på mässor? Inspirerande föreläsning om hur
du som utställare kan få ut mesta möjliga av ett mässdeltagande.
Ett samarbete med Mässguru och Tech Network Ronneby.
Pris: 950 kr/person exkl.moms. Anmälan: kansli@kfh.se
17/10 Näringslivsdagen 2008 med minimässa och seminarium.
28/10 Utbildning i styrelsearbete. StyrelseAkademien Sydost tillhandahåller denna utbildning som omfattar fyra eftermiddagar
mellan klockan 13.30 – 17.30 med start den 28/10, samt därefter den 4/11, 11/11 och 18/11. Pris: 5.500 kr exkl. moms.
Anmälan: sydost@styrelseakademien.se
29/10 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 80 123.
NYA MEDLEMMAR:
BR Ljud & Ljus, Diva, Hitta Hem Mäklarbyrå, Gärde & Nordlin, Hudateljén Carlskrona, JingLi Karlskrona, Rolf Skog Industrial Consultants, Sven Olssons Plåtslageri AB, T Thoressons Entreprenad AB.

FÖRETAGSSTYRELSER – SE HIT!

I samarbete med StyrelseAkademien Sydost söker vi företagsstyrelser som
kan ta emot en student som genomgår traineeutbildning i just styrelsearbete.
Har du intresse av detta eller vill veta mer, kontakta oss på kansliet.

Hantverksfolk i förbrödring i Hillerød: Margaretha och SL Sjöberg, Karlskrona, Henry Alm
och Helge Nystedt, Loviisa, Jan och Annette Ekstrøm, Horten och John Nielsen, Hillerød.

KFH representerat på
nordiskt vänskapsmöte
Vartannat år arrangeras ett vänskapsutbyte mellan vänorterna i Norden. Nu
var turen kommen till danska Hillerød att stå som värd för besökare från
Karlskrona, Loviisa (Finland), Horten (Norge) och Fjallaboggö (Island). Föreningen Norden är huvudarrangör i samarbete med aktuell kommun.
Vänorternas hantverksföreningar sätter stort värde på att träffas och byta
erfarenheter inom ramen för vänskapsutbytet. I år representerades KFH av
ordförande Stig L Sjöberg med hustru Margaretha under mötet i Hillerød den
14-17 augusti. Om två år arrangeras vänortsmötet i Karlskrona och då kommer bland annat KFH i samarbete med Karlskrona kommun och Föreningen
Norden att stå som värd.

Riksdagsledamot
besökte KFH
Onsdagen den 27 augusti gästades KFH av Sveriges
yngsta riksdagsledamot, Annie Johansson, (c). Hon
är ledamot i både justitie- och konstitutionsutskottet.
Syftet med besöket var bl.a. att skapa en framtidsdialog som innebär diskussioner och möten med
Annie Johansson, (c).
olika grupperingar i vårt samhälle för att lyfta åsikter
som framförs vidare in till riksdagen.
I samband med den återkommande nätverkslunchen bjöd KFH in företagare för möjligheten att få framföra just sina åsikter i frågor som berör företagandet. Ett tiotal företagare från olika branscher deltog i dialogen.
Om du också vill vara med och påverka kan du kontakta Mats Lindbom,
kommunalråd, på tel. 0455-30 30 02.

Vill du bli vass på mässor?

Välkommen till utbildningen ”Från kvadratmeter till mötesplats”
Onsdagen den 1/10 kl. 8.00 – 12.00 på KFH, Bredgatan 12
Under fyra timmar bjuds du på en inspirerande föreläsning om hur du
som utställare kan få ut mesta möjliga av ett mässdeltagande genom
att förvandla dina kvadratmeter till en levande mötesplats. Du bjuds på både
lyckade och misslyckade exempel och dessutom får du träna en metodik
som gör att du kommer att tillhöra vinnarna när du ställer ut.
Pris: 950 kr/person exklusive moms. Förmiddagskaffe ingår.
Anmälan sker till KFH:s kansli senast den 18 september.
Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum.
Telefon 0455-801 40, fax 0455-801 23 eller e-post kansli@kfh.se
KFH i samarbete med:

A
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Upplaga: 1.500 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag

Huvudseminarium

Träffpunkten

Miniseminarier

SPARRESALEN KL 9.00 – 12.30

LUNCH PÅ SPARRE KL 12.30 – 13.30

SPARRE IDROTTSHALL KL 14.00 – 16.00

Huvudseminariet leds
av Lars Adaktusson,
journalist på TV8.
Välkommen till en
förmiddag där vi
bland annat tar upp
frågeställningen om hur
media och vår omvärld
påverkar Karlskronas näringsliv.

För dig som vill träffa andra företagare och ledande
kommunpolitiker och tjänstemän för samtal,
erbjuder vi mingellunch innehållande
lunch med dryck och kaffe på maten.
Anmälan krävs senast den 15 oktober.

Vi arrangerar fyra miniseminarier som
vänder sig speciellt mot företagare.
Fri entré och ingen föranmälan krävs.
Först till kvarn gäller!

08.30 Inregistrering
09.00 Välkommen
Karl-Gösta Svenson,
kommunalråd, Karlskrona kommun
09.10 Inledning
Moderator: Lars Adaktusson
09.20 Ökad kunskap om vår omvärld
Fredrik Härén,
författare och föreläsare
10.30 Paus – förfriskningar
och tillfälle att besöka minimässan
11.00 Ett Karlskronaföretags betraktelser
Irene Wenström hotellägare och
Soﬁa Berglund Krznaric, hotellchef
11.20 Medias roll
för ett lokalt företagsklimat
Lokala medieföreträdare medverkar
under ledning av Lars Adaktusson
12.10 Årets Nyföretagare
Prisutdelare Conny Midenhag,
ordförande NyföretagarCentrum

NYTT I ÅR

Tema: Utveckla Karlskrona
14.00 – 14.40 lokal A
Hans Juhlin, stadsarkitekt,
Karlskrona kommun

INDUSTRIGRUPPEN KARLSKRONA
kraftsamlar med en gemensam monter
under temat industri & teknik.

Tema: Industridesign
14.00 – 14.40 lokal B
Jonas Stengel, industridesigner,
Stengel Industridesign

INFO OCH ANMÄLAN

Tema: Kommunal upphandling
15.00 – 15.40 lokal A
Per Mortensen, upphandlingschef,
Karlskrona kommun

Det är fri entré till miniseminarierna och
minimässan och ingen föranmälan krävs.
För att delta i huvudseminariet och lunchen
krävs däremot anmälan och avgift:
HUVUDSEMINARIUM
Inklusive förfriskningar och lunch.
Pris: 200 kr exkl. moms.
LUNCHBILJETT
Innehåller lunchrätt inkl. dryck och kaffe på maten.
Pris: 100 kr exkl.moms.
ANMÄLAN SENAST DEN 15 OKTOBER
till kansli@kfh.se eller telefon 0455-801 40.
Välkommen till Näringslivsdagen 2008,
dagen då dina frågor lyfts fram!

12.20 Avslutning
Stig L. Sjöberg, ordförande KFH

Med reservation för eventuella ändringar.

12.30 Lunch – serveras i Träffpunkten

Arrangörer:

Anmälan krävs
senast den 15 oktober!
Obs: begränsat antal platser.

Tema: BTH:s samverkan med näringslivet
15.00 – 15.40 lokal B
Ursula Hass, rektor,
Blekinge Tekniska Högskola

Minimässa
SPARRE IDROTTSHALL KL 9.00 – 16.00
Fri entré och ingen föranmälan.
Du kan besöka minimässan när som helst
under dagen.
Mässan innebär en unik möjlighet
för företagare och allmänhet att möta
representanter från Karlskrona kommuns
olika förvaltningar, samt att få träffa
företrädare för en rad organisationer,
företag och myndigheter.
Här kan du knyta värdefulla kontakter
och bygga ut ditt nätverk för framtiden.
Utställarförteckning följer nedan.

FÖLJANDE UTSTÄLLARE ÄR JUST NU KLARA:
4Sign, ABB, Adecco, Affärsverken, Allpac, Almi, Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarringen, Auralight, BDO, Blekingeﬂyg, Blekinge Tekniska Högskola, Commersen, Dalkia, Deloitte,
Dryson, Dynapac, Ericsson, Ernst & Young, Flextronics, Folkuniversitetet, Företagarna, Förlags AB Albinsson & Sjöberg, Handelsbanken, Hem1, iMEZ, Karlskrona kommun,
Kelmo, KFH, Kinnarps, Kockums, Koneo, Litorina Folkhögskola, Mediealliansen, MRT, RC Reklam, NyföretagarCentrum, Region Blekinge, Roxtec, Sanda Konsult,
Semcon, StyrelseAkademien, Swedbank, Svenskt Näringsliv, Sydsvenska Industri & Handelskammaren, Uddcomb, Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

www.karlskrona.se • www.kfh.se

