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321 ord med Eva-Marie
Just nu håller vi i KFH på att digitalisera
verksamheten, och vårt ekonomisystem.
En helt ny värld öppnar sig och det gäller att tänka förenkling. Vi är nog alla
överens om att den digitalisering som
sker i samhället ställer helt nya krav på
Eva-Marie Andersson
vårt agerande. Om jag går till mig själv,
så måste jag bli ännu mer disciplinerad
och lära mig att förhålla mig till den så att jag får ut informationen på bästa sätt och effektivisera. Minimera antal moment
och samtidigt minimera risk. Det gäller att inte slukas upp av
möjligheterna och fastna utan verkligen nå det mål jag tänkt.
Det är ju så kul med ny teknik.
Jag tror att det är fler än jag som känner igen sig i det här:
Jag ska bara gå ut på nätet och kolla en uppdatering på hemsidan.
– Oj här låg det ett mejl som jag inte har öppnat och så helt
plötsligt är jag i en konversation med en medlem. Och det är ju
viktigare än hemsidan just nu.
– Hmm, vart var jag nu, jo just det, jag ska uppdatera hemsidan. Kul, här har kommit in ett Facebook-inlägg om vår träff
vi arrangerade, vilken fin respons! Jag måste genast dela och
återkoppla till de som kommenterat.
Nu har jag jobbat sent igen. Dags att ta mig hemåt och kolla
om jag ska handla något på vägen, jo det skulle jag. Oj, här låg
ett nytt mejl som jag bör svara på direkt. Jag tar det nu i bilen
innan jag kör så att jag inte glömmer.
Då ringer det när jag kommit halvvägs in i svars mejlet –- jag
tar samtalet och startar samtidigt upp bilen och kör mot bostaden (handsfree). När jag går in genom ytterdörren frågar familjen efter varan som jag erbjöd mig att handla hem längs vägen?
Javisst ja!
Jag behöver bli mer disciplinerad och stänga av ibland. Men
först ska jag uppdatera hemsidan och avsluta ett mejl.

Medlemsnytt

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, Landstinget, Länsstyrelsen,
Region Blekinge och Arbetsförmedlingen.

MEDLEMSAKTIVITETER:

11/4		Digitalisera & Effektivisera,
		
Anmälan: www.pwc.se/kalendarium. Se annons.
20/4		Det ekonomiska läget, Multisalen, Blekinge Tekniska Högskola,
		Karlskrona. Pris: 375 kr exkl. moms. Anmälan: kansli@kfh.se.
		Se annons.
25/4		Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 130 kr.
		Anmälan: kansli@kfh.se
30/5		Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		Företagspresentationer och företagsnytt. Pris 130 kr.
		Anmälan: kansli@kfh.se
NYA MEDLEMMAR:
One Partner Group, Heden & Co

Stående fr v: Malin Sandström i köttyrket, Kim Pettersson i hudterapeutyrket, Emelie Othén
i frisöryrket, Caroline Magnusson i floristyrket, Mats Hjalmarsson i riggaryrket.
Sittande fr. v: Amanda Karlsson i målaryrket, Ellen Andersson i målaryrket, Morgan Söderström i målaryrket, Isabelle Bystedt i frisöryrket och Lina Andersson i floristyrket.

Framtidens hantverkare hyllades
Vid KFHs 170:e årsmöte hyllades 10 gesäller inom flera olika yrken. KFHs
Mats Arnlund höll i den högtidliga ceremonin och mästarna Anders Magnusson, Karl-Ivar Jonasson och Linda Schuster introducerade de nyutnämnda
gesällerna.

Riggaryrket
har härmed
förstärkts
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Det digitala livet

Mats Hjalmarsson (t.v.)
tog emot gesällbrev i riggaryrket den 7 mars.
Han har därmed säkrat
sin kompetens som efterträdare till riggmästare
Nils Gustavsson (t.h.)
samt även ansvaret för
delar av Marinmuseets
fartygsbestånd.

KFH:s styrelse 2018-2019
Ordförande:
Camilla Sjöberg, Albinsson & Sjöberg.
Vice ordförande:
Mats Arnlund, Asseti.
Ledamöter:
Karin Råberg, Blekinge Smådjursklinik.
Anna Wallin, Affärsverken.
Peter M Nilson, Semcon Sweden.
Mikael Jonasson, M. Jonasson Bygg.
Jörgen Wahlqvist, Wahlqvist Måleri.

Katarina Skantze Mansnérus, Karlskrona
Lampfabrik.
Elisabeth Åberg Petersson, Trossö Buss.
Axel Ehnfors, Bohlins Guldsmedsaffär.
Suppleant:
Eric Hallén, Miljödata.
Revisorer:
Malena Wiklund, PwC, Martin Åkesson, Almi.
Revisorssuppleant:
Björn Bergljung, PwC.

Litorina 25 år
Jubileumsåret har precis satt igång för Litorina
som firar 25 år som Folkhögskola. Den 18 maj
är det dags för Litorinadagen som bjuder på föreläsningar,
musik och silvriga överraskningar. Vill du delta i firandet så
startar jubiléet med mingel i Litorinas trädgård kl. 10.00.
Vill du veta mer? Besök: www.litorina.fhsk.se
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Vad är GDPR?
Dataskyddsförordningen (GDPR) är
ett relativt komplext regelverk som är
tänkt att stärka enskilda personers integritet. GDPR ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och de nya bestämmelserna
kommer att påverka alla
som lagrar per-till ett
Välkommen
sonuppgifter.
seminarium i blekinge
De grundläggande principerna motsvarar de i Personuppgiftlagen men kraven på företag och organisationer har
blivit hårdare. Det införs t.ex. en sanktionsavgift mot företag som brister i sin Karl Hamstedt från advokatfirman Werner
hantering av personuppgifter.
För att beskriva den grundläggande skillnaden mellan GDPR och PUL
kan man säga att enligt GDPR så kan ett företag inte äga en personuppgift,
utan bara låna den. Konkret innebär detta t.ex. att företag med jämna mellanrum behöver gallra uppgifter som inte längre får lagras.

Det eKOnOMISKA Läget
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Onsdagen den 9 maj klockan 18–21, med möjlighet att
stanna kvar till klockan 23. Plats: Konserthuset.
För mer information: anneli.robertsson@karlskrona.se
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Kick-Off Årets Stadskärna 2019
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Årets UF-Mässa i Blekinge arrangerades i Blekinge Convention Center
i Ronneby den 14 mars. Årets UF företag blev Chocogift UF från Olofström. I år slogs rekord i antal deltagande företag. Hela 330 ungdomar
fördelade på 140 UF-företag ställde ut på mässan där vinnare korades i
tolv olika kategorier.
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Årets UF-mässa slog rekord

Digitalisera & effektivisera!
Samhället ställer högre krav på företagare att digitalisera sina flöden
och det papperslösa samhället är inte långt borta. Vill du veta mer om
PwC:s molnbaserade affärssystem MyBusiness? Välkommen till en träff
onsdagen den 11 april kl. 18 hos PwC i Karlskrona. Då får du tips om
hur du kan sköta företagets ekonomi direkt i din mobil eller dator. Denna
träff arrangeras i samarbete med KFH.
Anmälan sker direkt till PwC via: www.pwc.se/kalendarium eller
via e-post: kansli@kfh.se

Hedersomnämnande

På ny post

VÄLKOMMEN TILL ETT SEMINARIUM I BLEKIN GE

Välkommen till ett

DETseminarium
EKONOMISKA
LÄGET
i blekinge
FREDAGEN DEN 20 APRIL 2018 KL. 8 .30-13.30
V Ä L K O M M E N T I L L E T T S E M I N A R I U M I B L E K IN GE
MULTISALEN, BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA, KAR L SK R ONA

DetDET
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Läget
EKONOMISKA LÄGET

Swedbank med partners bjuder in representanter
tag och samhällsfunktioner bygger för framtiden.
från näringsliv, samhälle och högskola till en spänEtt arrangemang av Swedbank i samverkan med
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och kring aktuella trender. Vi pratar om hållbar
Ronneby kommun och Sparbanksstiftelsen Kronan.
utveckling och innovation som en viktig del då föreDu är varmt välkommen!
Swedbank med partners bjuder in representanter
tag och samhällsfunktioner bygger för framtiden.
från näringsliv, samhälle och högskola till en spänEtt arrangemang av Swedbank i samverkan med
nande förmiddag på Blekinge Tekniska Högskola.
Blekinge Tekniska Högskola, Företagarföreningen
Vi får PROG
aktuell information
om
det
ekonomiska
läget
KFH, Ronneby Företagsgrupp, Karlskrona kommun,
RAM
och kring aktuella trender. Vi pratar om hållbar
Ronneby kommun och Sparbanksstiftelsen Kronan.
10.20 Mingel och förfriskningar
8.30 Inregistrering – kaffe
utveckling och innovation som en viktig del då föreDu är varmt välkommen!

FREDAG 28 APRIL 2017 8.30-13.30
BLEKINGE CONVENTION CENTER,
RONNEBY

Bland talarna finns Folke Rydén,
känd för sitt karaktäristiska sätt och som med
sin välbekanta röst har rapporterat om nyheter
Lokal pott ett stöd i regionen
9.00 Välkommen
och händelser av de10.50
mest
skilda slag.
Marie Björck, ledamot,
Anders Hederstierna, rektor,
Sparbanksstiftelsen
Kronan
Blekinge
Tekniska
Högskola
Hela programmet finns på www.detekonomiskaläget.se
Patrik Henningsson, bankchef Swedbank
Patrik Henningsson, bankchef
moms/person
PROGSwedbank
R A M Blekinge Pris: 350 kr exkl 11.10
Hållbar framtidsutsikt
Eva-Marie Andersson, vd KFH
8.30 Inregistrering – kaffe
9.10 Det ekonomiska läget
9.00 Välkommen
Ingrid Wallin Johansson,
Anders
Hederstierna,
rektor,
makroanalytiker
Swedbank
Arrangör
Blekinge Swedbank
Tekniska Högskola
9.45 Världens affärsmöjlighet
Patrik Henningsson,
i samarbete
med: bankchef
– strategisk hållbar utveckling
Swedbank Blekinge
Göran Broman, professor
Eva-Marie Andersson, vd KFH
Blekinge Tekniska Högskola
9.10 Det ekonomiska läget
10.05 Framtidens transportsystem
Ingrid Wallin Johansson,
Filip Lilja, VP och medgrundare Einride
makroanalytiker Swedbank

I samband med årsavslutning
i företagarnas hus hyllades
Eva Turner för sina insatser
i föreningen. Eva fick ta emot
KFHs egen nål och ett hedersomnämnande av ordförande
Camilla Sjöberg.

entreprenör,
10.20 Louise
MingelLindén,
och förfriskningar
Blekingeambassadör, Live Green
10.50 Lokal pott ett stöd i regionen
11.30 Hållbar
innovation,
Tobias Ahlin,
Marie Björck,
ledamot,
produktdesigner
och strateg
Sparbanksstiftelsen
Kronan
Patrik Henningsson, bankchef Swedbank
12.45 Avslutning
Patrik Henningsson, bankchef Swedbank
11.10 Hållbar framtidsutsikt
Eva-Marie Andersson, vd KFH
Louise Lindén, entreprenör,
Lunch
& mingel – Bistro
J Green
Blekingeambassadör,
Live

Vi får aktuell information om det ekonomiska läget och kring aktuella trender.
Vi pratar om hållbar utveckling och innovation
sominnovation,
en viktigTobias
del Ahlin,
då företag
11.30 Hållbar
och strateg
och samhällsfunktioner byggerproduktdesigner
för framtiden.
9.45 Världens affärsmöjlighet
– strategisk hållbar utveckling

Ny ordförande i Industrigruppen 2018-2019 är Monica Strandhag, trade manager,
Stena Line.

Hela programmet finns på
www.detekonomiskaläget.se
Pris: 375 kr exkl. moms/person

Göran Broman,
professortill mingel med företagare
Under seminariet
erbjuds möjlighet
Blekinge
Tekniska
Högskola
och studenter.
Anmälan
sker till
Företagarföreningen KFH
via kansli@kfh.se senast den 11 april och är bindande pga.
10.05 Framtidens transportsystem
begränsat antal platser. Pris per person 375 kr exkl. moms.
Filip
Lilja,en
VPföranmälan.
och medgrundare Einride
Specialkost
kräver

12.45 Avslutning
Patrik Henningsson, bankchef Swedbank
Arrangör: Andersson, vd KFH
Eva-Marie
Lunch & mingel – Bistro J

I samarbete med:

Under seminariet erbjuds möjlighet till mingel med företagare
och studenter. Anmälan sker till Företagarföreningen KFH
via kansli@kfh.se senast den 11 april och är bindande pga.
begränsat antal platser. Pris per person 375 kr exkl. moms.
Specialkost kräver en föranmälan.

I samarbete med:

Arrangör:

