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225 ord med Eva-Marie
Förenkla och se
omvärlden!
Att vi behöver ökad inflyttning, handel
och växande bolag i Karlskrona, det är vi
nog alla eniga om.
De personer som flyttar hit för nytt jobb
Eva-Marie Andersson
eller för företagande stannar oftast kvar.
Många ser det fantastiska i läget och närheten till havet, lands
bygden och varandra.
Som flera andra regioner har vi utmaningar, och en av dessa
är att underlätta för företagare som vill växa och utvecklas. När
det kör ihop sig och attityden är negativ, det är oftast då det blir
byråkratiskt och opersonligt.
Vad gäller tillstånd och förändring av befintlig lokal bör det
vara en positiv och lösningsorienterad anda som genomsyrar
hela ärendet. Ibland förstår företagaren inte vad det är som
krävs och behöver rådgivning. Det är inte alltid så att ett mindre
bolag har resurser nog att ta in kompetens och då träffar vi på
dem här på KFH. Ett besked kan strida mot ett annat och då
måste inblandade reagera och öka servicenivån för att lyssna
in allas synpunkter. Om en person behöver hjälp med var man
söker tillstånd, bör man kunna få service kring detta. Många
ärenden går väldigt bra och de som har resurser och möjlighet
att anlita konsult klarar sig ofta ganska bra.
Men vi kan bli bättre, alla kan bli bättre. Denna utmaning är
en av många viktiga frågor för Karlskronas fortsatta utveckling.

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:
25/2 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00–13.00.
		 Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.
		 Anmälan: kansli@kfh.se eller fax: 80123.
26/2
		
		
		
		

”Rätt fokus i styrelsearbete”. I samarbete med
StyrelseAkademien Sydost arrangeras denna utbildning som
omfattar fyra eftermiddagar mellan kl. 13.30–17.30 med start
den 26/2 och avslut den 19/3.
Anmälan: sydost@styrelseakademien.se

27/2 After Work med KFH. Plats: Scandic.
3/3 Årsmöte med gesäll- och mästarbrevsutnämning,
		 Företagarnas Hus kl. 18.00.
5/3 Medlemsutskick, sista dag för underlag.
		 Lämnas till KFH:s kansli, Bredgatan 12.
24/3 Mediautbildning, i Företagarnas Hus i samarbete med
		 Evolos kl. 17.00–21.00. Anmälan: kansli@kfh.se Se annons.
25/3 Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00–13.00.
		 Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 120 kr.
		 Anmälan: kansli@kfh.se
NYA MEDLEMMAR:
BIG Travel Sweden AB, Carlskrona Beauty Salong, Style by Maria,
Terapeutfirma ÅTER och Törnåkra Landskapsvård

Från vänster Henrik Gredehall, Per-Ola Carlsson, Angelica Ewö, Håkan Ström, Mikael Kämpe
och Andreas Bolin.

Lunchmöte med nyheter

I samarbete med KFH arrangerade PwC ett lunchmöte för företagare. De när
varande fick förutom god mat även aktuella nyheter inom en mängd områden.
I samband med årsskiftet var det en hel del nyheter och förändringar inom
olika regelverk, generationsskiften och ägarbyten. Flera företagare tog till
fället i akt att uppdatera sig för att ligga i framkant.

Boka in KFH:s årsmöte den 3 mars kl. 18.00
Alla medlemmar och samarbetspartner hälsas välkomna till årsmöte i
Företagarnas Hus. Du får då veta vad som hänt under året och den nya verksamhetsplanen presenteras.Vi kommer också att hålla högtidlig gesäll- och
mästarbrevsutnämning. I år är det rekordmånga gesäller som väntar på sina bevis.

Medlemsutskick

Nu laddar KFH:s kansli för årets stora medlemsutskick. Du som är medlem
kan kostnadsfritt skicka ut en information till föreningens drygt 460 medlem
mar. Senaste datum för att lämna in underlag är torsdagen den 5 mars.
Om du har intresse av att vara med i utskicket så kontakta kansliet via
e-post: kansli@kfh.se eller telefon: 0455-801 40.

Våren 2015
Onsdagar
28/1
25/2
25/3
29/4
27/5

Nätverkslunch
SISTA ONSDAGEN I VARJE MÅNAD KL. 12.00 – 13.00
EN NATURLIG MÖTESPLATS!
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!
Pris 120 kr exkl. moms. Anmälan är obligatorisk och sker via e-post eller telefon.
kansli@kfh.se • 0455-801 40
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Upplaga: 900 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

På ny post
Pia Holgersson har tillträtt som ny verk
samhetsansvarig för NyföretagarCentrum
i Karlskrona. Hon startade uppdraget den
1 januari 2015. Pia har en bakgrund från
bl.a. Almi och ESF-rådet och driver
idag dessutom två företag.

Andreas Bertou
är ny platschef
med titeln: Senior
Vice President
på ABB AB,
High Voltage
Cables sedan den
1 oktober 2014.

Eva-Marie Andersson, Bo Peterson, Bo Örnerheim, Agrita Martinsone och Emil Karlsson.

Diplom till båtbyggare

Utbildningar i styrelsearbete
Certifierad styrelseledamot
- för kompetent styrelsearbete
Närmare 4000 personer har certifierat sig i styrelsearbete genom att delta i
den här utbildningen. Välkommen du också!
Inom vårt område genomför vi nu utbildningen vid fyra olika tillfällen.
Varje utbildning omfattar fyra eftermiddagar med en veckas mellanrum med
start i:
•
•
•
•

Kronobergs län, Växjö, tisdagen 24 feb, 13.30-17.30
Blekinge län, Karlskrona, torsdag 26 feb, 13-30-17.30
Södra Kalmar län, Kalmar, tisdag 14 april, 13.30-17.30
Norra Kalmar län, Västervik, onsdag 15 april, 13.30-17.30

Ordförandeutbildning
- för nya eller blivande styrelseordförande
Du som nyligen valts till styrelseordförande eller är på väg att bli;
din roll är avgörande för styrelsearbetets/-ledamöternas utveckling!
Välkommen till en endagsutbildning i:
• Växjö den 25 mars 09.00—17.00
Läs mer på: www.styrelseakademien.se/sasydost
Uppgift om kurslokaler lämnas strax före respektive kursstart.
Anmälan: sydost@styrelseakademien.se senast 14 dagar före respektive
kurstart.
Handledare i båda utbildningarna: Marie Gerrevall, advokat, Växjö, och/
eller Nils-Erik Persson, StyrelseAkademien, Växjö – båda med gedigen
styrelseerfarenhet.
Vi svarar på dina frågor:
Johan Markstedt, Verksamhetsledare, StyrelseAkademien Sydost
0470-79 46 33, sydost@styrelseakademien.se
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I samverkan med Gota Media AB

Industrin i Karlskrona samlas

Måndagen den 2 februari samlas Industrigruppen för att utse en ny
ordförande för perioden 2015-2016. Industrigruppen är ett nätverk inom
KFH som består av de större arbetsgivarna i Karlskrona och av företagare
inom tillverknings- och teknikbranschen. I samband med mötet kommer
också prisutdelning att äga rum. Pris ska då överlämnas till den åttonde
klass som lyckats bäst i tävlingen Framtidsdrömmar 2024. I år är det
rekordmånga tävlingsbidrag, vilket gör det ännu mer spännande. – Det är
glädjande att se att intresset för teknik och industri ökar bland unga, säger
Mikael Helmerson, vd Roxtec, som ingår i juryn.

INBJUDAN TILL KURS

Utbildning

I samband med Nätverkslunch överlämnade KFH:s vd, Eva-Marie
Andersson, och Litorinas rektor, Agrita Martinsone, diplom till tre båtbyg
gare. Bakom diplomet står förutom KFH och Litorina Folkhögskola även
Karlskrona kommun, Föreningen Norden och Blekinge museum. Mot
tagare var Emil Karlsson från Rödeby som byggt en 13-fots jaktkanot,
Bo Petersson, Karlskrona, som byggt en 18-fots snipa och installerat en
tidstypisk Götamotor samt Bo Örnerheim, Ronneby, som även han byggt
en 18-fots snipa och installerat en tidstypisk Götamotor.

Välkommen till utbildningen:

”Så syns och hörs du
på rätt sätt i media”
Tid: 24 mars 2015 kl. 17.00 – 21.00.
Plats: KFH, Bredgatan12, Karlskrona.
Pris: 2.000 kr exkl. moms per deltagare.
Subventionerat pris! Enklare förtäring ingår.
Max antal deltagare är tolv personer.
Anmälan sker till KFH:s kansli senast den13 mars.
Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdag.
Telefon 0455-801 40 eller e-post kansli@kfh.se
KFH i samarbete med:

