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De flesta av oss har för ett år sedan satt riktningen på vart vi ska. Vi var
vana att sätta upp stora mål och körde bara på. Under 2020 ställdes vi
alla inför en pandemi som få av oss kunde styra och påverka. 2020 blev
året då saker inte blev vad vi tänkt och ville, men när jag summerar
verksamhetens år, så blev det ändå bra. Fysiska möten ställdes om till
digitala och fysiska aktiviteter för många deltagare uteblev, det gav mig,
medarbetarna och styrelsen tid att arbeta med förbättringar och
utveckling internt. Två arbetsgrupper ur styrelsen bildades, i den ena
gruppen har vi arbetat med frågor kring föreningens Strategi & Framtid. En
del där var att jobba fram en enkätundersökning till Er medlemmar, så att
ni fick möjlighet att påverka, dessa svar ligger nu till grund för det fortsatta
arbetet i den här gruppen.

Inbjudan till årsmöte
Digitalt årsmöte 8 mars 2021 kl. 18.00
Karlskrona Företags- och Hantverksförening
Förhandsanmälan till: kansli@kfh.se

DU ÄR VIKTIG FÖR OSS
I detta nummer är det Lysas tur att svara på några frågor!
”Vi på Lysa tycker att det ska vara lätt att spara rätt!
Därför har vi tagit fram en enkel och automatiserad spar tjänst för
dig som företagare eller privatperson. Det går riktigt bra och idag
har vi över 56.000 betalande kunder och förvaltar nära 9 miljarder
kronor. Vi är 33 anställda varav 12 i Karlskrona och vi växer
stadigt. Vi har även kontor i Stockholm.”
Vilka frågor anser ni att KFH ska jobba med för ett bättre företagsklimat
i kommunen?
Lysa är ett ganska nytt bolag, vår tjänst har funnits i drygt 3 år, och vi
befinner oss fortfarande i “startup-fasen”. Vi är än så länge ganska
anonyma i Karlskrona. Vi har märkt av att fler och fler i landet vet vilka
vi är och lokalt i Karlskrona stöter vi på folk som vet vilka vi är men
reaktionen är ofta “Va? Finns ni i Karlskrona?” Vi hoppas KFH kan vara
ett steg att göra oss lite mindre anonyma och att KFH är ett bra forum
för att samla företag till att gemensamt jobba för ett bättre
företagsklimat i kommunen.
För oss är det ett bra företagsklimat om det finns hungriga talanger
som tycker det är spännande att jobba inom finansområdet med
exempelvis systemutveckling, kundrelationer, investeringar och tillväxt.
Det är också viktigt att Karlskrona blir ännu bättre på att tala om för
omvärlden vilken härlig stad det är att bo, arbeta och studera i!
Vad blir årets utmaningar?
Att fortsätta anställa duktiga och drivna kollegor. Vi behöver verkligen
bli fler då vi har stora och långtgående planer för att göra tjänsten
ännu bättre för våra kunder i Sverige men även nå ut till fler.
Vilka trender ser ni framöver i er bransch?
Intresset för sparande ökar konstant. De flesta har bra koll på att det är
direkt olönsamt att ha alla besparingar, stora som små, på banken
med låg eller ofta ingen ränta alls. Samtidigt kan det upplevas som lite
skrämmande med alla valmöjligheter att investera. Banker erbjuder
massor av olika tjänster med lika många olika nivåer på risker och
avgifter. Fler och fler sparare inser vikten av att vara långsiktig i sitt
sparande och sprida risker. De har fått upp ögonen för lite enklare
sparande i så kallade indexfonder som återspeglar olika index i Sverige
och resten av världen. Vikten av att vara långsiktig har visat sig väldigt
starkt under 2020 då vi såg ett börsfall med en hastighet vi inte skådat
förr. Återhämtningen gick också väldigt fort men många blev tyvärr
skärrade av raset och sålde sina tillgångar när raset redan var ett
faktum och missade sedan den snabba uppgången. För en del en dyr
men väldigt nyttig lärdom. Fler och fler får upp ögonen att investera
långsiktigt med en tydlig riskspridning och vikten i att sitta lugnt i båten,
även när det stormar.

Den andra arbetsgruppen har jobbat med Ekonomi, IT & Juridik. Förutom
att hålla koll på ekonomin i en minst sagt utmanande tid och göra en
budget för ännu ett ovisst år, så har vi arbetat fram en ny hemsida som nu
är lanserad, men inte helt klar. Det mest positiva är att den är
mobilanpassad, så nu har föreningen gjort sig mer lättåtkomlig och
användarvänlig.
Under året som gick landade vi i ett samarbetsavtal med Företagarna
Karlskrona. Vi tror på att vi blir starkare tillsammans och kan skapa goda
förutsättningar för företagande i Karlskrona. Vi har också skapat en
djupare dialog med Nyföretagarcentrum i Karlskrona som en
samverkanspartner. Tillsammans med vår samarbetspartner
StyrelseAkademien Sydost hann vi genomföra ett seminarie med aktivitet i
anslutning, innan pandemin slog till. KFH blev en part i nya
samverkansgruppen, Support Karlskrona, som bildades tack vare
pandemin.
Två av våra privata hyreslägenheter i fastigheten har bytt hyresgäster, lite
löpande renovering har gjorts, samt att vi har uppdaterat brandskyddet i
fastighetsdelen med verksamhet i. Två tryckta nummer av KFHNytt har
skickats ut och tre digitala medlemsbrev har gått ut. I mars månad
skickades även det fyllda medlemsbrevet ut med erbjudanden. Detta är
en del av det arbete som genomförts vid sidan om styrelsemöten, möten
med kommunen och representanter från näringslivet, så när jag nu har
summerat 2020, så har mycket bra gjorts och vi har ställt om och klarat det
ekonomiska tack vare att jag, Beata och Anette har gått ner på
korttidsarbete.
2021 börjar lika ovisst som 2020 avslutades, så vi fortsätter med
korttidsarbete under kvartal 1 och vi fortsätter vårt interna
utvecklingsarbete och ser ljuset i tunneln i och med att vaccineringen nu
är igång. 2020 års Båtbyggardiplom kommer att delas ut i februari på
Litorina Folkhögskola.
Vi riktar in oss på att hålla ett digitalt årsmöte den 8 mars och senare i vår
hoppas vi på att kunna genomföra en fin Gesäll- och Mästarceremoni.

Besök vår nya hemsida!
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