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226 ord med Eva-Marie
Varför inte fler företag
inom turism?
Stort varsel har drabbat många ungdomar
hårt i Karlskrona och nu är det därför viktigare än någonsin att nya arbetstillfällen
skapas. Våra entreprenörer som vill utEva-Marie Andersson
veckla sina företag måste nu känna stöd
och medvind i sina satsningar. Självklart ska det gå rätt till och
varje företag ska göra rätt för sig.
Men nu hamnar vi återigen i det dilemma som så ofta återkommer. Samma storlek på avgifter om du driver stort bolag
som om du är en säsongsföretagare. Inte i alla fall, men ofta
nog. Det är inte alltid kommunens avgifter utan även andra
myndigheters. Om en arrendator vill hålla öppet fyra månader
- vilka avgifter behöver han eller hon då betala till kommunen?
Om vi tar ett exempel som jag är mer insatt i så krävs för det
bolaget: Tillsynsavgift avseende serveringstillstånd, årlig livsmedelstillsyn, ansökan om att sälja apoteksvaror, tillsynsavgift
för tobak och snus. Ca 15 000 kr för en sommaranläggning.
Om man sedan tar in i beräkningen att du är nystartad måste
utbildning genomföras inom alkohol- och livsmedelshantering
och kontroller som kostar motsvarande ca 40-50 000 kr. Vi är
nog många som tycker att det är viktigt med hög kvalitet och
riktiga kontroller, men är det rimligt att starta upp fyra månader
med 15 000 kr i tillståndsavgifter plus hyra och övriga kostnader? Ibland reflekterar jag över frågan: Varför startas inte fler
företag inom turismnäringen? Svaret vet ni nu.

2013 års gesäller, från vänster: Christine Halldin frisör, Paul Pettersson målare,
Patric Pettersson målare, Bengt Pedersen målare,Ted Karlsson målare, Fredrik Holmberg
skorstensfejare och Johan Groth utbildnings-stipendiat.

Årsmöte med utnämningar
I samband med KFH:s 165:e årsmöte valdes en ny ledamot och en
ny suppleant in i styrelsen för KFH.
Enligt traditonen överlämnades också
sex gesällbrev inom skorstensfejar-,
målar- och frisöryrket ut.
Även i år hade KFH:s gesäll- och

mästarbrevsnämnd beviljat ett stipendium, denna gång till låssmedsgesäll Johan Groth. Stipendiet på
10.000 kr överlämnades av frisörmästare Lars Johansson. Syftet är att
Johan Groth ska använda detta för
utbildning till Mästare.

KFH:s styrelse 2013-2014
Ordförande: Stig L. Sjöberg, Förlags AB Albinsson & Sjöberg
Vice ordförande: Krister Issal, affärsängel
Ledamöter: Sofia Berglund Krznaric, Hotell Conrad & Hotell Aston, Anna
Wallin Affärsverken AB, Peter M Nilsson, Semcon Caran AB, Mats Arnlund,
CAPAD AB, Camilla Sjöberg, FabasGruppen AB, Mikael Jonasson,
Jonassons Bygg AB, Jörgen Wahlqvist, Jörgen Wahlqvist Måleri i
Karlskrona AB, Katarina Skantze Mansnérus, Karlskrona Lampfabrik AB.
Suppleanter: Karin Råberg, Blekinge Smådjursklinik AB, Sebastian
Sjöberg, Mobeoo.
Revisorer: Rolf Noresson, PwC, Martin Åkesson, Almi Företagspartner
Revisorssuppleant: Andreas Bolin, PwC.

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:
19/4 Det ekonomiska läget Hörsalen Tellus, Soft Center Ronneby.
		
Pris: 195 kr exkl. moms. Anmälan: kansli@kfh.se
		
Se separat annons för mer information.
24/4 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se		
8/5 Frukostmöte i Företagarnas Hus kl. 7.30-9.00.
Effektivisera dina arbetsrutiner med nya verktyg. Pris 100 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se
29/5 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se
NYA MEDLEMMAR:
MAMA CARE AB, Blekinge Flis AB, Synergize Business Management AB,
Paraply Production AB, Konsthallen Kultur & Event AB,
Baeckstroem International AB

Unga med framtidsdrömmar, från vänster: Steven Cederrand, Ariton Curoja och
Kreshnik Krasniqi från Wämöskolans klass 8A.

Industrigruppens tävling
i framtidsdrömmar avgjord
Vid Industrigruppens sammanträde som ägde rum på Affärsverkens nya
Kraftvärmeverk avslöjades vinnande klass i tävlingen "Framtidsdrömmar
2022". Vinnande klass blev Wämöskolans 8A med motiveringen: "Eleverna
har i sin presentation om sina framtidsdrömmar år 2022 lyft fram energieffektivisering och ekonomi för fastighetsägare. De har tagit fasta på ett aktuellt problem som berör många.
Presentationen visar både med fakta i text och med illustration hur regnvatten kan tas tillvara och hur man med denna teknik kan vårda vår miljö. Emil
Fridström, Steven Cederrand, Ariton Curoja och Kreshnik Krasniqi visar hur
man med kreativitet kan bidra till återanvändning av naturens resurser."
Klassen får 15 000 kronor och diplom.
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Upplaga: 900 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Lunchmöte om
styrelsearbete
VÄLKOMMEN TILL ETT
SEMINARIUM I BLEKINGE

DET EKONOMISKA LÄGET
FREDAG 19 APRIL 2013 8.30-13.30
HÖRSAL TELLUS PÅ SOFT CENTER, RONNEBY
Lokalt, nationellt och globalt. Vi bjuder in dig och andra
beslutsfattare i samhälle och näringsliv samt studenter till en
spännande förmiddag på Soft Center. Vi vill förmedla en aktuell
bild av det ekonomiska läget på global och nationell nivå.
Vi lyfter fram vår egen regions planer och utmaningar samt
ger möjlighet för studenter och beslutsfattare att mingla.
En av förmiddagens talare är Magnus Kempe från Kairos
Future, som talar om hur vi har levt en tid i en allt mer osäker
värld, hjulen snurrar snabbare och osäkerheten ökar. Sannolikt
kommer vi att förändra några av våra ideal och institutioner
medan andra kommer att komma i dess ställe.
Varmt välkommen!
8.30 Inregistrering & kaffe
9.00 Inledning – Maria Bjaring, journalist och moderator
9.10 Det ekonomiska läget – Jörgen Kennemar,
Swedbank Research
9.45 Blekinges utmaningar – Anna-Lena Cederström,
regiondirektör, Region Blekinge
10.00 Swedbanks samhällsengagemang – Stojko Gjurovski,
regionchef södra regionen, Swedbank
10.15 Paus & mingel
10.45 Omvärld & utmaningar – Magnus Kempe,
director of retail & finance, Kairos Future
12.00 Summering – Maria Bjaring, journalist och moderator
12.20 Lunch & mingel – Ronneby Brunns restaurang

Anmälan sker till Företagarföreningen KFH via kansli@kfh.se
senast den 12 april och är bindande pga. begränsat antal platser.
Pris per person inkl. förtäring är 195 kr exkl. moms.
Arrangör Swedbank
i samarbete med:

Många kom till KFH:s Hantverkshus i samband med
att StyrelseAkademien Sydost bjöd på lunch och
berättade om sin verksamhet. Sedan drygt ett år
tillbaka har KFH och StyrelseAkademien utökat
sitt samarbete och idag finns en filial för verksamheten i Blekinge i KFH:s lokaler på Bredgatan 12. Det arrangeras bl.a utbildningar och
dessutom finns ett nära samarbete med BTH
avseende ett trainee-program. De närvarande
fick ta del av Lotta Hauffmans (bilden) berättelse om hur det är att komma in som extern
styrelseledamot i ett familjebolag som
Blekinge Flis. Lotta berättade om processen
och hur hon reagerade på att få frågan om att
verka i en bransch som ligger så långt ifrån sin
egen. Det stod dock snabbt klart att den kompetens som efterfrågats är hennes breda
HR-erfarenhet. Om du är intresserad av att
veta mer kontakta oss på KFH:s kansli eller
sydost@styrelseakademien.se

Stort intresse för
energieffektivisering
Den 8 mars samlades ett trettiotal
intresserade företagare till uppstartsmöte hos KFH om energieffektivisering. De närvarande fick
ta del av vilka besparingar som
gjorts i samband med att Hotell
Conrad renoverades. Johnny Lilja
från Karlskrona kommun berättade om den service de kan erbjuda

och Anna Althini, Länsstyrelsen,
berättade hur företag kan använda
konsultcheckar i samband med sin
energideklaration. Naturligtvis presenterade sig representanter från
KFH:s energiutskott: Sören Andersson och Magnus Lindoffsson
informerade om sina erfarenheter
inom området.

Hanna förstärker hos KFH
Under perioden 11 mars till och med 19 april
gör Hanna Lindell sin LIA-praktik hos KFH.
Hon studerar sitt första år på Hermods yrkeshögskola i sin hemstad Karlskrona, där hon läser till
Kvalificerad säljare/Key Account Manager.
Syftet med LIA är att få komma ut i arbetslivet
och få egna erfarenheter.
- KFH kändes som ett intressant val eftersom
arbetsuppgifterna är varierande. Jag får möjlighet att träffa många intressanta människor i näringslivet och vara med på olika möten och evenemang, säger Hanna Lindell.

Förbättra företagets arbetsrutiner

Mobila lösningar

– sänkta trösklar för människor och företag

Välkommen
att
boka plats
Fredagen
den 8 februari
kl. 7.30-9.00
Företagarnas Hus, Bredgatan 12, plan 2

Litorinas Jubileumsblogg
Litorina Folkhögskola firar den 17 maj sitt 20-årsjubileum! I samband
med detta rekommenderar vi dig att besöka Litorinas jubileumsblogg.
Bloggen hittar du på: litorinabloggen.web4u.nu

på frukostmöte i KFH:s lokaler den
8 maj. Vi startar upp med frukost kl. 7.30 och får fram till kl. 9
KFH – Karlskrona Företags- & Hantverksförening i samarbete med
PrisonCraft
Studios inbjuder
till frukostmöte
mobila lösningar.
information
och
ökad om
kunskap
om hur företag med ny teknik
Vi
kommer
att visa konkreta exempel
ett mer mobilt arbetsrutiner.
arbetssätt är
kan
förbättra
och hur
förenkla
Exempel från företag
lätt att ta till sig och att använda inom företaget.
i regionen som genomfört förändringar kommer att presenteAnmälningsavgift inklusive frukost: 100 kr exkl. moms. Anmälan är
bindande
från och med sista anmälningsdatum,
sker till:
ras. Frukostmötet
sker iochsamarbete
med företaget Contribe.
KFH:s kansli senast den 4 februari.
Telefon: 0455-801 40 eller e-post kansli@kfh.se
Anmälan sker till: kansli@kfh.se
Välkomna!

