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277 ord med Eva-Marie
KFH – Next generation

I KFH är det en självklarhet att gå tillsammans för att utbyta erfarenheter, göra
affärer, se trender och inte minst driva
viktiga gemensamma frågor. Detta har
gjorts sedan 1847.
Just nu ser vi att internetgenerationen
Eva-Marie Andersson
ställer nya krav. Därför startar vi upp
KFH – Next generation. Ett forum i föreningen där nästa
generations ledare möts fysiskt och digitalt. Enkelt upplägg:
byta erfarenheter, nätverka och utvecklas.
De som är medlemmar i företagarföreningen är ofta väldigt nöjda och ser syftet med att betala en medlems- och serviceavgift för
att hålla föreningens verksamhet igång och vara en del av denna.
KFH är en aktiv företagarförening som drivs av det lokala
näringslivet. Vi har en upparbetad samverkan med Karlskrona
kommun, BTH m.fl. Vi arrangerar Nätverksluncher, Näringslivsdagar, Ekonomiska lägeskonferenser, frukostträffar, utvecklingsprojekt och mycket annat.
Vi hyllar hantverkskunnandet och arrangerar högtidliga
ceremonier för gesäller och mästare. Dessutom är vi en mötesplats för nytillträdda chefer och företagare som snabbt vill
komma in i ett etablerat nätverk. Vi samordnar övriga lokala
näringslivsorganisationer vid regelbundna möten. Som medlem
har du dessutom en naturlig mötesplats ifall du vill sitta ner på
en neutral plats och en väl rabatterad hyra om du vill planera
konferens eller festliga aktiviteter.
Inom KFH arrangerar vi möten för alla typer av företagare
och företagsledare. Även anställda i medlemsbolagen möts ofta
på Bredgatan 12.
Med start 2019 fokuserar vi extra på nya företagare och
ledare för att vi har fått förfrågan från ett antal håll. Första träffen äger rum den 24 januari 2019, med en lunch. Du
kan redan nu boka plats om du är medlem i föreningen. Om
du inte är medlem så fixar du det lätt genom att ansöka via
www.kfh.se

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:

29/8		Frukostmöte Tema Exjobb i Företagarnas Hus kl. 7.30-9.15
		Anmälan: kansli@kfh.se
29/8		
Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 130 kr.
		Anmälan: kansli@kfh.se
26/9		Nätverkslunch i Företagarnas Hus kl. 12.00-13.00.
		Företagspresentationer och företagsnytt. Pris: 130 kr.
		Anmälan: kansli@kfh.se
NYA MEDLEMMAR:
QTE Development AB, TrueSec AB och Caluva Foto AB

Ingrid Wallin Johansson, makroanalytiker på Swedbank gav en intressant bild av läget på
lokal, nationell och global nivå.

Det ekonomiska läget 2018
Sjunde upplagan
av seminariet Det
ekonomiska läget
lockade en fullsatt
multisal vid
Blekinge Tekniska
Högskola.
Många beslutsfattare och företagare
från hela länet var på
plats för att höra det
Produktdesigner Tobias Ahlin och
Högsta betyg efter sin förebankchef/dagens moderator Patläsning fick Louise Lindén från senaste inom ekonomi och satsningarna
rik Henningsson möts på scenen. Live Green.
i företaget Einride.
Våra högt uppskattade föreläsare från
BTH:s egen
Blekinge, Göran
professor
Göran
Broman, BTH, och
Broman lyfte
Louise Lindén, Live
dagen med
Green, talade om
strategiskt
hållbarhet.
hållbar
Dagen öppnades
utveckling.
av rektor Anders
Hederstierna som
tillsammans med
partners för seminariet d.v.s. Swedbank,
Sparbanksstiftelsen
Kronan, Ronneby
kommun, Karlskrona
kommun, Ronneby
företagsgrupp och
KFH summerade
dagen som mycket
uppskattad och med
Här överlämnas checkar till olika föreningar och organisationer
god samverkan.
som ansökt ur lokal pott.

NU TVÅ!
DAGAR

Näringslivsdagen 2018
TORSDAG-FREDAG 11-12 OKTOBER

Säkra din plats på mässan!

Nu är monterbokningen öppen inför Näringslivsdagen torsdagMED oktober
FOKUS PÅpå
SAMVERKAN
MELLAN
FÖRETAGVi
OCH
fredag 11-12
NKT Arena
Karlskrona.
serKOMMUN
fram emot två
spännande dagar och mässan är öppen på torsdag kl. 13.00-16.00 och
fredag kl. 9.00-15.30.
Dessutom seminarier och möjlighet till mingel med företagare, kommunledning och andra organisationer. En unik mötesplats.
För mer information: 0455-801 40 eller www.näringslivsdagen.se
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Upplaga: 1.000 ex. Distribueras till KFH:s och Industrigruppens medlemsföretag

Martin Åkesson, vd Almi, berättar
om satsningen.

Mikael är en van talare, här i Globen i samband med IT-mässan DustinExpo.

Nytt, fräscht och säkert

I samband med KFH:s frukostträff i nyrenoverade Villa Oscars lokaler på Gräsvik, talade Mikael Lagström från TrueSec om IT-säkerhet. Ett
högst aktuellt och viktigt ämne.
Landshövding Sten Nordin talade om
vikten av export och samverkan.

Regionråd Christina Mattisson och EU- och
handelsminister Ann Linde.

Blekinges export ökar mest
EU- och handelsminister Ann Linde gästade Karlskrona! I samband
med besöket bjöd Region Blekinge, Almi och KFH in till en lunch
tillsammans med företagare. Det gavs möjlighet att ställa frågor till
ministern och de handlade om bland annat Brexit och om handelskrig.
Lunchen föregicks av en invigning av Exportsamverkan i Blekinge
och denna satsning ska underlätta med stöd för företagare som vill ta
steget ut i världen. Ministern besökte också KFH:s medlemsföretag
City Network Hosting och Johan Christenson talade hos KFH under lunchen. En närproducerad lunch som serverades av ett annat
medlemsföretag nämligen Askunga Dovvilt.

Solen skiner ikapp med firandet.

Silvermannen dök upp.

Litorina 25 år

Studenter
i företag är
en ömsesidig
möjlighet.

Examensjobb i företag
Välkommen till en information om du vill veta mer om vad det
innebär att ta emot en student i ditt företag. Onsdagen den 29 augusti
kl. 7.30 i KFHs lokaler, Bredgatan 12.
Vi bjuder också på information inför årets exjobbsmässa och hur
du som företag kan exponera dig den 12 oktober i samband med
Näringslivsdagen 2018.
På plats finns bland andra Andreas och Tobias Larsson, BTH och
Johannes Sandberg från Rosenboms Nation. Exjobbsmässan arran
geras för fjärde året i rad, och för tredje året under Näringslivsdagen.
Alla företag eller arbetsgivare med intresse hälsas välkomna.
Anmälan till kansli@kfh.se

Företagarföreningen KFH är stolt stiftare till Litorina Folkhögskola
som bedriver folkbildning på Gullberna Park. Firandet
varade hela dagen och kvällen och temat var såklart silver. KFH:s vd
Eva-Marie Andersson talade om skolans betydelse och fantastiska
verksamhet. Övriga stiftare förutom KFH är: Karlskrona kommun,
Föreningen Norden och Region Blekinge/Östersjöinstitutet.

Årets företagare i Karlskrona
Organisationen Företagarna Karlskrona har alldeles nyligen utsett ”Årets
företagare” och priset gick till vatten- och avloppsreningsföretaget BAGA
Water Technology AB. Här tar huvudägaren Bert Gustafsson emot
utmärkelsen.
Belöningen
delas ut till
en företagare
som har varit
extra kreativ
och företagsam och i
år tillfaller
det som sagt
Baga Water
Technology
AB som bildades 1992.
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