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195 ord med Eva-Marie
Kreativ kväll väntar
När lågkonjunkturen är som djupast
kanske de bästa idéerna formas? Krisen
tvingar fram kreativa tankar och nya
strategier.
Eva-Marie Andersson
Kanske påminns vi också i dessa dagar om vår sårbarhet? För 10 år sedan arrangerade KFH, NyföretagarCentrum och ett ﬂertal andra aktörer i samarbete med
Karlskrona kommun en Framtidskväll i stadens konserthus.
Hela 700 personer kom och lyssnade nästan andäktigt till framtidsforskaren Jonas Ridderstråles spådomar om vad som skulle
vänta oss.
Mycket av det Jonas sa, har slagit in. Och nu är det hög tid
för en ny framtidskväll som äger rum redan torsdagen den 23
april klockan 18.00 i samma konserthus som för ett decennium
sedan. Tänk vad tiden går!
Denna gång vill vi lyfta blicken och tänka ytterligare framåt,
samt självklart ställa ett antal frågor. Vilka är de nu gällande
framtidstrenderna? Vad tror Blekinges ungdomar om sin egen
framtid?
Till hjälp i våra funderingar om morgondagen får vi Therese
Albrechtson, 23-årig prisbelönt entreprenör, och Thomas Fürth,
forskningsledare på Kairos Future.
Som avslutning på kvällen hoppas vi också att alla vill delta
i efterminglet. Kanske de riktigt bra idéerna kommer fram då?
Har du ingen biljett? Hör av dig till KFH:s kansli så får du
hjälp.

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:
23/4 Framtidskväll kl. 18.00 i konserthuset (se annons).
29/4 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.
8/5 Östersjögruppens frukostmöte i Företagarnas Hus
kl 7.30 – 9.30. Ämne: inriktning Tyskland.
27/5 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.
NYA MEDLEMMAR:
Bizznet AB, Fria Media i Blekinge AB/ Mix Megapol,
Jämjö Gravyr & Idrottspriser HB, Klimatentreprenad AB, Sundbergs
Mur & Kakelservice, Sundins Plåtslageri AB.

KFH samarbetar med

Stående från vänster: Frida Henriksson, frisör, Johan Holm, låssmed, Johannes Lindborg,
låssmed, Michael König, stipendiat, Niclas Jonsson, målare och Stig L. Sjöberg, ordf. KFH.
Sittande från vänster: Elina Elofsson, frisör, Elin Nilsson, frisör och Rebecca Fröberg, frisör.

Gesäll- och mästarbrevsutnämning på KFH:s årsmöte
Under mycket högtidliga former har
sju gesäller fått ta emot sina gesällbrev
under ledning av KFH:s ordförande
Stig L. Sjöberg. Utnämningen skedde i
samband med föreningens årsmöte den
4 mars 2009.
Det var också första gången som de
av hovjuvelerare Bohlin framställda
mästarbrevskedjorna – i silver – bars
av frisörmästarna Annika Olén och
Lars Johnsson, bilplåtslagarmästaren
Karl-Ivar Jonasson samt av låssmedsmästaren Tommy Romlin.
Hovslagargesällen Michael König
emottog under kvällen ett stipendium
på 10 000 kronor från Karlskrona Företags- och Hantverksförening. Medlen ska Michael använda till vidareutbildning för att så småningom kunna ta
sitt mästarbrev.
Efter den välbesökta högtiden samlades föreningsmedlemmar och de nyutnämnda gesällerna med sina anhöriga till en gemensam middag.

GESÄLLBREV
har utdelats till:

Niclas Jonsson, Karlskrona
som har genomgått sin utbildning i målaryrket
hos Sandå i Sverige AB, Karlskrona.

Frida Henriksson, Karlskrona
som har genomgått sin utbildning i frisöryrket
vid Af Chapmangymnasiet, Karlskrona, samt
Cookie and I Hårteam, Karlskrona.
Elin Nilsson, Karlskrona
som har genomgått sin utbildning i frisöryrket
vid Af Chapmangymnasiet, Karlskrona.
Elina Elofsson, Långasjö
som har genomgått sin utbildning i frisöryrket
vid Lars Kaggskolan, Kalmar.
Rebecca Fröberg, Tingsryd
som har genomgått sin utbildning i frisöryrket
vid Kungsmadskolan,Växjö.
Johan Holm, Nättraby
som har genomgått sin utbildning i låssmedsyrket hos Creab Sverige AB Karlskrona.
Johannes Lindborg, Fågelmara
som har genomgått sin utbildning i låssmedsyrket hos Creab Sverige AB Karlskrona.

KFH:s styrelse 2009 – 2010
KFH:s årsmöte leddes med bravur av advokat Lars Werner.
Bland annat genomfördes följande val:
Ordförande: Stig L. Sjöberg. Vice ordförande: Krister Issal.
Ordinarie ledamöter: Camilla Sjöberg, Magdalena Kurczewska Svensson,
Helen Havby (nyval), Jörgen Wahlqvist, Mats Arnlund, Thord Johansson,
Anna Wallin och Lars Andersson.
Suppleanter: Katarina Ketzenius (nyval) och Soﬁa Berglund-Krznaric (nyval).
Revisorer: Rolf Noresson, PG Lindencrona och suppleant Andreas Bohlin.
Valberedning: Malin Bornerheim, Lars Jerlmark och Irene Fridh (nyval).
Lärlings- och Mästarbrevsnämnd: Lars Johansson, Karl-Ivar Jonasson
och Anders Magnusson.
Lunderska och Danielssonska kassorna: Kenneth Ericson, Hans Söderström,
med Lars-Bertil Persson och Hans Nilsson som ersättare.
Ledamot i Litorina Folkhögskola: Magdalena Kurczewska Svensson,
ersättare Jörgen Wahlqvist.
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s, Centrumföreningens och Industrigruppens medlemsföretag

Framtidskväll
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Lyft blicken och tänk framåt.
Vad tror du om framtiden? Vad tror alla andra? Vad tror våra ungdomar?

VILKA ÄR FRAMTIDENS TRENDER?

Vid mars månads nätverkslunch
var det rekord i antal besökare. 90
personer deltog och tyvärr ﬁck KFH
tacka nej till ett antal som velat vara
med. Nätverksluncherna arrangeras

i samarbete med NyföretagarCentrum och startade 2001. Sedan dess
har närmare 250 bolag presenterats.
Intresset för mötesplatsen har växt
stadigt sedan starten.

Möt den uppmärksammade Therese
Albrechtson, 23-årig prisbelönt
entreprenör som driver tre aktiebolag.
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Nytt besöksrekord hos KFH
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Vid senaste nätverkslunchen presenterade Peter M. Nilsson (längst t.h.) företaget
Semcon Caran. Hanna Block redogjorde för Manpowers senaste marknadsundersökning bland företagen och Mattias Tasdelen, Angelina Loberg, Johan Andersson
och Pia Jakobsson berättade om Tony Irving Dance Academy.
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Missa inte detta unika evenemang om framtidens samhälle,
företag, ledarskap, arbetsmiljö och utbildning!

Thomas är forskningsledare på
Kairos Future
och har arbetat med framtidss
tudier i 20 år.
Han är välkänd som föreläsare
och författare.
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Priset är inklusive moms. Biljettförsäljning konserthuset 23 april kl 17-18
För biljettbokning och information:
KFHs kansli telefon 0455-80140 eller e-post kansli@kfh.se

ARRANGÖRER:

PARTNERS:

MEDLEMS
UTSKICK

Företagare i Höganäs har besökt KFH. Från vänster: Krister Issal, Per Broman,
Christer Persson, Peter Nyström, Eva-Marie Andersson och Gottfried Heringslack.
(Krister och Eva-Marie var värdar under besöket).

Studiebesök från Höganäs
Onsdagen den 25 mars ﬁck KFH
besök från Företagarna i Höganäs
jämte Höganäs kommun. Syftet med
visiten var att studera KFH:s verksamhet och den paraplyorganisation
för näringslivet som byggts upp. Intresset var också stort kring samverkan med kommunen och hur detta

är organiserat inom näringslivet.
Under dagen ﬁck gästerna också
information om Industrigruppen,
NyföretagarCentrum, Ekriket, Öriket och Centrumföreningen. Därtill
gjordes besök hos Karlskrona kommuns näringslivsenhet, BBI och
Förlags AB Albinsson & Sjöberg.

Du missar väl inte sista dagen
för KFH:s medlemsutskick?
Senast den 7 april
behöver vi få in ditt material
som du vill ha med
i utskicket som planeras
gå iväg vecka 17.
VILL DU VETA MER?
Besök vår hemsida eller
ring vårt kansli på
0455-80140.

Kontor i Kina

Länsstyrelsen har öppnat ett handelskontor i Kunming i syfte att
underlätta nya eller pågående affärskontakter mellan Blekinge/Sydsverige och Kina.
Genom kontoret kan du få
kostnadsfri konsultation för att utveckla affärskontakter med företag
i Kina.
För mer information, besök gärna
www.lansstyrelsen.se/blekinge
eller kontakta Sune Ehring via
e-post: sehr@ec.se

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.

