Robin – Blekinges
mest företagsamma
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ANSVARIG UTGIVARE: Stig L Sjöberg • LAYOUT: Inger Holgersson
TRYCK:Tryckcentrum i Blekinge AB

174 ord med Eva-Marie
Nu känner företagen av
effekterna!
I förra veckans dagstidningar kunde vi
läsa om företagares kritik mot kommunens bonusavgifter. Det handlade då om
Eva-Marie Andersson
den administrationsavgift eller bonus
som företagen efter vunnen upphandling ska betala tillbaka till
kommunen. Än så länge är Karlskrona den enda kommun i
Blekinge som infört detta system, men även jämförbara kommuner som Kalmar och Växjö har också infört den.
Det är slående hur likt upplägget är den avgift som också tas
ut för anmälan och tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Inte
minst småföretagare, som frisörer, har drabbats och några har
hårt kritiserat detta upplägg. Företagarna uppfattar det som att
kommunens administrativa avgifter ska finansieras av företagen. Detta är en effekt av den skattesänkning som görs parallellt och där det förordas att varje individ/företagare är med och
enskilt betalar för de utgifter som uppkommer. En effekt av ett
mer individuellt avgiftssystem än ett övergripande som finanseras av fler.
Nu är det valår och det märks redan på medierapporteringen,
och då gäller det att fundera på vilket system som förordas. Vi
inom KFH är väldigt angelägna om att det oftare sker kommuninfo i Företagarnas Hus där kommunala företrädare är med
och förklarar varför man inför nya system. Inom kort kommer
det att ske ett sådant möte om just miljö- och tillsynsavgifterna.
Bättre kommunikation är ett måste för ett bra företagsklimat!

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:
26/2 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se
5/3 Årsmöte med gesäll- och mästarbrevs utnämning. 		
		
Företagarnas Hus kl. 18.00.
		

7/3 Medlemsutskick, sista dagen för underlag.
Lämnas till KFHs kansli, Bredgatan 12.

18/3 Rätt fokus i styrelsearbetet. I samarbete med StyrelseAkademien Sydost arrangeras denna utbildning som omfattar
fyra eftermiddagar mellan kl.13.30-17.30 med start den 18/3
och avslut den 8/4. Anmälan: sydost@styrelseakademien.se
26/3 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		
Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 120 kr.
Anmälan: kansli@kfh.se
NYA MEDLEMMAR:
LR Ekonomi, Palm & Partners Bemanning AB,
Magnus Forsbrand

Det var hög stämning på Ronneby Brunn då
Svenskt Näringsliv och TRR för andra året i
rad arrangerade sin dag i samarbete.
Efter kort information om vad organisationerna
gör startade en företagsam resa. Finalisterna som
representerade i stort sett hela länet och helt
olika branscher berättade om sig själva och sin
resa. Det var 100 nomineringar som skickats
in i år och en jury hade sedan valt ut fem finalister. Sedan fick allmänheten rösta och i år var
det dubbelt så många som förra året som gjort
detta, till arrangörernas stora glädje.
Sedan kom avslöjandet att det till slut var Robin
Åkerman från Karlskrona som vunnit. Glädjen
var stor och in i lokalen kom reseledaren Julanta
från ”Kändisresor”. Hon hade själv röstat på
Robin och bjöd upp honom till dans. Samtidigt
visade hon upp ett bildspel som var hennes
egen hyllning till vinnaren och en lokal kändis.

Årets vinnare Robin Åkerman,
Paraply Produktion. Fotograf:
Maths Olsson, Sydöstran.

Val av ordförande
Industrigruppen i Karlskrona har nominerat
Claes Rydén, MRT System International AB till
ny ordförande för Industrigruppen i Karlskrona.
Val sker i samband med sammanträde den 3
februari 2014. Industrigruppen är ett nätverk
inom KFH som fokuserar på:
Bra infrastruktur, Bra utbildning och Attraktiv
livsmiljö.

Medlemsutskick
Nu laddar KFHs kansli för årets stora medlemsutskick. Du som medlem
kan kostnadsfritt skicka ut en information till föreningens samtliga drygt 460
medlemmar. Senaste datum för att lämna in underlag är fredagen den 7 mars.
Om du har intresse av att vara med i utskicket så kontakta kansliet:
kansli@kfh.se eller 0455-801 40.

Arbetsmarknadsdag på BTH
Den 26 februari 2014 är det dags för Blekinge Arbetsmarknadsdag, BAM.
BTH slår på den stora trumman och fyller J-husets bottenvåning i Karlskrona
med företag - ett gyllene tillfälle för studenter att träffa sina framtida arbetsgivare och knyta viktiga kontakter inför yrkeslivet.
Företagare välkomna att medverka för att öka dialogen med studenterna.
På kvällen blir det sittning med mat och uppträdande!
För mer information, Blekinge Studentkår på: bam@bthstudent.se
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NyföretagarCentrum Karlskrona
söker nomineringar till
årets nyföretagare.
Förra året var det Fredric Larssén och Anders Siwing,
Larssén & Siwing AB, som fick priset i samband med Näringslivsdagen.
Om du vill nominera ett nystartat bolag
som varit verksamt i max 3 år, ber vi dig kontakta oss på
karlskrona@nyforetagarcentrum.se eller 0455-298 50.
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Upplaga: 900 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Från vänster:
Oliva Deraed,
Frida Heideman,
Sofia Fagerström.

Båtbyggare Björn
Brovertz, handledare
Karl-Erik Hansson,
rektor Agrita Martinsone, båtbyggare
Torkel Holmgren
och handledare
Nils Göransson.

Elever undervisas hos KFH
Det råder stort flit och koncentration när tredje års elever från Handels- respektive hotell och turismprogrammet besöker KFH. Eleverna får
kunskap om hur det är att planera ett event och de får också möjlighet att
utöva praktik. Här ses några av eleverna studera budget och programutformning. Utmaningen vid detta tillfälle var att hitta en intäktspost som
saknades i det framtagna underlaget.
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Mer än 2000 personer har certifierat sig i styrelsearbete genom att
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Nils-ErikPersson,
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2010.
Marie Gerrevall, advokat, Växjö, båda med gedigna styrelseerfarenheter.
Startdatum
Startdatum:utbildningar omfattar fyra eftermiddagar
Nedanstående
län: Växjö,
• Kronobergs
med en
veckas mellanrum
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i 25 september, 13.30-17.30
• Blekinge
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13.30-17.30
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Läs mer på: www.styrelseakademien.se/sasydost

Anmälan:
sydost@styrelseakademien.se
dagar före
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respektive kursstart.

Onsdagar
29/1
26/2
26/3
30/4
28/5

Nätverkslunch
SISTA ONSDAGEN I VARJE MÅNAD KL. 12.00 – 13.00
EN NATURLIG MÖTESPLATS!

Anmälan:
sydost@styrelseakademien.se senast 14 dagar
Läs
mer på: www.styrelseakademien.se/sasydost
respektiveoch
kursstart.
- innan
välj kalendarium
därefter: välj förening -Sydost - filtrera.
Uppgift
om på
kurslokaler
lämnas strax före kursstart.
Vi svarar
dina frågor:

Markstedt,
StyrelseAkademien Sydost, Växjö, 0470-794633
ViJohan
svarar
på dina frågor:
Johan
Markstedt,
StyrelseAkademien
Sydost,
Växjö, 0470-794633
Eva-Marie
Andersson,
KFH, Karlskrona,
0455-80140
Eva-Marie
Andersson,
KFH,
Karlskrona,
0455-80140
Anders Friberg,
Anders
Friberg
Konsult AB,
Kalmar, 0708-460856
Johann
Kalmarsund
Promotion,
Kalmar 073 07 80 024
AnnikaMalmström,
Boman, Västervik
Framåt
AB, 0490-87500
Annika Boman, Västervik Framåt AB, 0490-87500.

www.styrelseakademien.se/sasydost

Vid en ceremoni i december månad i Karlskrona Företags- & Hantverksförenings lokaler utdelades diplom till två stycken båtbyggare. De är båda
elever vid Litorina Folkhögskolas båtbyggarlinje.
Denna praktiska utbildning bedrivs i slup- och barkass-skjulet vid Marinmuseum på Stumholmen. Här lär man ut traditionell båtteknik t.ex. allmoge- eller veteranbåtar. Utbildningen är treårig och det görs specialarbeten.
Årets diplommottagare belönades för väl genomförda projekt. Även blommor överlämnades av KFHs vd Eva-Marie Andersson.

Våren 2014

för kompetent styrelsearbete

konk - ly
u r re f te r
nskr
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Händiga båtbyggare

f te n

Karlskrona Företags- och Hantverksförening – KFH och NyföretagarCentrum Karlskrona
önskar befintliga företagare, nyföretagare och andra intresserade välkomna till våra
nätverksluncher där du får möjlighet att träffa gamla och knyta nya kontakter.
Möjlighet till mingel finns från kl. 11.30.
Varje månad presenterar vi etablerade och nystartade företag samt företagsnytt!
Boka därför in sista onsdagen varje månad i din almanacka.

Välkommen till en naturlig mötesplats i Företagarnas Hus på Bredgatan 12!
Lunchen kostar 120 kr. Anmälan är obligatorisk och sker via e-post eller telefon.
kansli@kfh.se • 0455-801 40

