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KFH är partipolitiskt oberoende och organiserar företag och företagare inom Karlskrona kommun och dess närområde. 
Vi företräder det lokala näringslivet gentemot bland annat Karlskrona kommun, Länsstyrelsen, Region Blekinge och Arbetsförmedlingen.

Camilla Robinsson här, som jag 
skrev i KFH-nytt 1 2020, ser jag fram emot  
att samverka, lyssna in och möjliggöra gott 
samarbete för att vi tillsammans ska jobba för 
en sund utveckling i Karlskronas näringsliv. 
   Jag är tacksam för alla de inbjudningar till 
träffar, möten och workshops jag redan hunnit 
få. Det finns ett driv och engagemang på många 
håll, vilket är gynnsamt för fortsatt utveckling.         

Jag har träffat flera av våra medlemsföretag, haft möten med  
nuvarande samverkanspartners och flera intressanta möten med  
samverkanspartners som vi kan väcka liv i.
   Bra möten med näringslivsenheten på Karlskrona kommun för  
att arbeta fram riktlinjer på framtida event/projekt, vilket känns 
spännande och roligt. Några samarbeten har redan kommit igång 
bra och andra är som sagt under utformning. Tillsammans med 
kanslipersonalen har jag jobbat fram en verksamhetsplan för året 
och utefter den fastlagt en budget som jag redogjorde för på min 
första årsstämma i föreningen. Det har varit mycket arbete inför, 
under och efter årsstämman, så jag är så tacksam för Anettes och 
Beatas arbetsinsatser. 
   Det är många bitar att hålla koll på och som ny är det inte helt lätt. 
Yttre faktorer, som det nu pågående coronaviruset, påverkar oss 
individer och företag på olika sätt, som ingen av oss kan styra över. 
Det är bara att följa dagliga rapporteringar och rekommendationer. 
KFH har inplanerade sammankomster för lite större grupper,  
nätverksluncherna och olika utbildningstillfällen. Vi räknar i dags-
läget med att genomföra dessa enligt plan då Folkhälsomyndigheten 
inte beslutat att rekommendera att ställa in större sammankomster. 
Men vi reserverar oss givetvis för att vi kan behöva ta vårt  
samhällsansvar och då kommer information ut.

 21/4  Lär mer om Hållbarhet – i Företagarnas Hus 
 kl. 13.00-17.00. Hållbarhet generellt och att omsätta i 
 praktiken, för företagets framgång. 
 Pris: 995 kr exkl. moms/person och utbildning inkl. 
	 eftermiddagsfika.		Anmälan:	kansli@kfh.se	senast	den	14	april.

29/4  Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00. 
 Företagspresentationer och företagsnytt. 
	 Pris:	120	kr	exkl.	moms.		Anmälan:	kansli@kfh.se

Nya medlemmar: 
Bastasjö	Energi	och	Förvaltning	AB
Grubbs	Hårfirma	/Grubb	&	Crew

7/5  Rätt fokus i styrelsearbetet dag 1 av 2
 StyrelseAkademien	Sydost	håller	utbildning.	Plats:	Företagarnas		
 Hus.	Info	och	anmälan:	www.styrelseakademien.se/kalender/sydost	

27/5  Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.       
 Företagspresentationer och företagsnytt. 
	 Pris:	120	kr	exkl.	moms.		Anmälan:	kansli@kfh.se

14/6  Företagsfamiljedag –  på Barnens Gård för medlems-
 företagen i KFH och Företagarna. En heldag tillsammans med   
 familjen till 50 % rabatt på entrén. 

Medlemsaktiviteter

Företagarföreningens 
172:a årsstämma

Gesäller 2020. Hillevi Jörnö Karlsson, Felicia Latvalehto, Nadine Olofsson och Matilda Danielsson,  
är alla inom frisöryrket. Kristoffer Romin, Michael Olsson, Shaqir Zekiri och Sokol Abdullahu 
är inom målaryrket. Erik Setterbring tog sin gesäll inom möbelsnickaryrket.

Det var en gemytlig stämning då föreningens medlemmar samlades. KFH:s  
ordförande Camilla Sjöberg hälsade samtliga gäster välkomna. Därefter  
inleddes kvällen med att hedersordförande, Krister Issal, höll parentation  
för de medlemmar som gått bort sedan senaste årsstämman. Pianist  
Anatoliy Petersson spelade stämningsfullt och Blomstercity hade skapat 
vackra dekorationer och buketter. 

Årsmöte med förhandlingar enligt stadgar hölls och hedersomnämnande 
till Jörgen Wahlqvist som varit aktiv i styrelsen i 20 år. Han tilldelades en 
nål och blommor, innan högtidsstunden med den årliga gesällceremonin  
som nyinvalde ordföranden, Krister Issal, höll i tillsammans med mästarna  
Karl-Ivar Jonasson, Anders Magnusson och Linda Schuster. I år var det nio 
gesäller som tog emot sina yrkesbevis.

Under efterföljande supé höll mästare Maja Hallén ett fint tal om yrkes-
stolthet och vikten av att föra hantverksyrken vidare. Närvarande denna 
kväll var också kommunchefen Carl-Martin Lanér och kommunalrådet  
Magnus Larsson, som höll ett uppskattat tacktal.

Ordförande: 
Krister Issal 

Ledamöter: 
Karin Råberg, Blekinge Smådjursklinik
Mikael Jonasson, M. Jonasson Bygg
Eric Hallén, Miljödata
Angelica	Strandberg,	FöretagsHälsan	
Marcus Sandekjer, Blekinge Museum 
Patrik Ellis, Baga Water Technology
Karl	Hamstedt,				Advokatfirman	Werner

Vice ordförande: 
Camilla	Sjöberg,	Albinsson	&	Sjöberg

Revisorer: 
Victor Hedberg, Baker Tilly
Elisabeth Åberg Petersson, Trossö Buss

Revisorsuppleant:
Tibor Bondesson, Baker Tilly

KFH:s styrelse 2020-2021 

Stort TACK 
till Maja Hallén på RAMA, för sponsring och 
arbete med bokmontage till årets gesällbrev.
till Gustaf Leijon på Leijon Event, för lån av vackra 
linnedukar till middagen i samband med årsmötet.
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B P O RTO

B ETALT

Industrigruppens sammanträde i februari föregicks av prisutdelning i 
tävlingen Framtidsdrömmar 2029. Företagen inom Industrigruppen vill 
vara med och bidra till framtida utveckling genom detta arrangemang.  
Det inkom 17 bidrag från sju olika åttondeklasser, och tre finalister, samt-
liga från Nättrabyskolan, var inbjudna. 

   Vinnande bidragen blev ”Plastätande bakterier i reningsverksprocessen”,  
som lämnades in av Wilma Sanderson & Ellida Stengård, 8B. På delad 
andraplats kom Alfred Björklund & Vilgot Krantz 8C1 och Albert  
Sjöstedt, Axel Rydh och Adam Jönsson 8B. Industrigruppens ordförande 
Monica Strandhag delade ut diplom, blommor och prischeck.

Hyr vår fest- och 
konferensvåning!

KFH tillhanda håller gärna 
service kring konferenser 
och arbetsmöten upp till 
80 personer. 

För mer info ring 
0455-801 40 eller 
kansli@kfh.se

Vill du annonsera här 
i nästa KFHNytt, 

kontakta kansli@khf.se

Information och riktlinjer angående 
Coronaviruset 
Bästa medlem

Både ni och vi träffar mycket människor i vår verksamhet och  
risken för en eventuell smitta kommer allt närmare vår vardag. 
Myndigheterna tar varsamma men resoluta steg för att minimera 
spridning. Det är fullt förståeligt att ni som företagare kan känna en 
oro över framtiden. Myndigheter, som till exempel Skatteverket och 
Bolagsverket, har ännu inte meddelat ifall de kommer införa lättnader 
gentemot näringslivet i form av förlängda deadlines eller liknande.

Rådet är ju att följa den information och de rekommendationer som 
Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare lämnar. Hänsyn bör 
dock tas till varje regions särskilda omständigheter och till de senaste 
riktlinjerna från våra myndigheter. Uppmaning att var och en tar sitt 
ansvar i dessa tider och är extra försiktigt och lyhörd på den egna 
hälsan. Vid minsta lilla symptom som hosta, snuva eller att du har  
varit i ett riskområde eller har varit i kontakt med smittad person  
uppmanas att man inte deltar i olika former av sammankomster. 

Vi får alla ta vårt ansvar för att göra vad vi kan för att förhindra 
spridning av coronaviruset. Konsekvenserna av den pågående  
pandemin är svåra att greppa och det är viktigare än någonsin att  
vi värnar om varandra och vår hälsa.
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Framtidsdrömmar 2029

CSR & HÅLLBARHETSKONSULT

MEDLEMSERBJUDANDE

Passa på att lära dig mer om Hållbarhet 
Ta chansen att lära dig och din personal mer om 

hållbarhet generellt, men också hur ni kan omsätta
detta i praktiken för ert företags framgång.

Tid: tisdag den 21 april 2020 kl. 13.00 -17.00. 

Plats: KFH, Bredgatan 12, andra våning.

Pris: 995 kr exkl. moms/person och utbildning. 
Eftermiddagsfika	ingår.	

Anmälan: kansli@kfh.se		senast	den	14	april

KFH i samarbete med:


