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 MEDLEMSNYTT 
FEBRUARI 2022 

CAMILLA HÄR, 

God fortsättning, nya året väljer jag att se som möjligheternas år.  

 

Även under 2021 fick vi förhålla oss till pandemin, men nu med lite erfarenhet 

av att vara flexibla i mångt och mycket. När jag summerar verksamhetens år, 

så har vi trots allt genomfört många aktiviteter, ställt om och genomfört våra 

åtaganden, utefter de förutsättningar som varit.  

Ett mycket bra internt arbete har gjorts, som lägger grunden för detta år, 

samt ytterligare ett par år framåt.  Att vaccination upp till dos 3 har erbjudits 

gör att jag med tillförsikt kan se framåt. 

 

De digitala mötena dominerade även under 2021 och arrangemang för 

många deltagare uteblev, likaså har uthyrningen av konferens- och 

festlokalen varit mycket låg. Det gav mig, medarbetarna och styrelsen 

ytterligare tid att arbeta med förbättringar och utveckling internt. De två 

arbetsgrupperna ur styrelsen, Strategi, Framtid & Ekonomi, samt IT & Juridik, 

har fortsatt sitt arbete. Internt har det under året varit fokus på arbetsmiljön på 

kansliet, vilket varit positivt för oss anställda. Det har installerats ny mötesteknik 

i konferensvåningen som möjliggör att köra digitala möten via länk. 

 

From maj månad 2021 är KFH en part i projektet Filmnod Blekinge, ett 

spännande projekt i syfte att utveckla filmindustrin och arbeta för utveckling 

och etablering av nya verksamheter. I november anordnades Carl Film 

Forum, ett proffsigt arrangemang, där punkten med samtal kring Tv-serien, 

Tunna Blå Linjen, verkligen visade på vilket utfall det kan få för en stad, 

kommun och region. 

 

En solig dag i juni kunde vi till slut dela ut 2020 års båtbyggardiplom nere på 

Stumholmen. Vi har gjort ett antal medlemsbesök och anordnade en 

uppskattad Walk & Talk. Under året genomförde vi ett antal aktiviteter i 

samarbete med Företagarna Karlskrona, information och utbildning i Cirkulär 

Ekonomi, årliga familjeföretagsdagen på Barnens Gård, Företagslunch ute 

hos medlemsföretaget Tryckcentrum och två Företagsluncher här i 

Företagarnas Hus, varav lunchen i november även var i samarbete med 

Nyföretagarcentrum i Karlskrona. Med vår samarbetspartner 

StyrelseAkademien Sydost genomförde vi under våren bla ett Webinar, Värna 

den nya friheten, och under hösten hölls utbildningen, Rätt Fokus i 

Styrelsearbetet, på plats hos oss dag ett av två.  KFH var fortsatt en del i 

samverkansgruppen, Support Karlskrona. Där igenom bjöd vi in till digitala 

frukostträffar, jobbat för midsommar- och julfirande i City mm. Vi tror på att vi 

blir starkare tillsammans och kunna skapa goda förutsättningar för 

företagande i Karlskrona.  

I fastigheten har lite löpande renovering gjorts, samt råkade vi själva ut för en 

vattenskada på kansliet i köket. Samtliga nummer av MedlemsNytt har 

skickats ut via mejl. Styrelsemöten, Årsmötet, regelbundna möten med 

kommunen och representanter från näringslivet, samt arbetet kring 

Industrigruppen har flutit på. 

 

Efter två år med pandemi och inkomstbortfall, så behövde vi säga upp en 

deltidsanställning på kansliet i slutet på året. Jag tog även ett beslut på att 

säga upp min Vd-anställning i KFH för att ge plats åt någon med ny energi 

och nya ögon att ta föreningen mot nya höjder. Som sagt, jag tror på ett 

möjligheternas år, en bra grund att utgå ifrån. 

Vår ambition är att den 14 mars kunna ses fysiskt på ett enklare årsmöte och 

med det utgångsläget blir det lättare att ställa om till digitalt, om så behövs. 

Senare i vår hoppas vi på att kunna genomföra en fin Gesäll- och 

Mästarceremoni för årets och förra årets gesäller. 

 

Tips på kommande 

utbildningar och föreläsningar 

15/2 ”Styrelsen & nya 

visselblåsarlagen”. Online via Teams 

kl. 12:15-13:30. Anmälan och mer info 

här. 

5/4 och 12/4 ”Rätt fokus i 

styrelsearbetet”. Karlskrona och 

Kalmar. Anmälan och info här. 

Som medlem i KFH har du alltid 10 % 

rabatt på StyrelseAkademiens 

utbildningar. 

 

Nytt telefonnummer! 

Numera når du oss på 

0721–806171 

NYA KONTAKTIUPPGIFTER 

Sedan den 1 januari har vi bytt telefonnummer! 

Camilla 0721–806173 

Beata 0721–806171 

För att hålla dig uppdaterad om vad som händer i föreningen just 

nu hänvisar vi alltid till vår hemsida. Besök gärna www.kfh.se  

Hyr vår konferens- och 

festvåning!  

 
Stora och luftiga 

lokaler med goda 

möjligheter för 

konferenser och 

möten men även 

privata fester, dop 

och bröllop. Som 

medlem har du alltid 

rabatt på hyran!  

Industrigruppen inom KFH 

har skrivit en debattartikel 

om Blekinges järnväg i 

BLT. Läs den HÄR 

NY MEDLEM! 

Henriettas Spinn & Garn 

www.henriettas.se 

 

Välkommen till KFH:s årsmöte 

den 14 mars 2022.  

Vi planerar för en fysisk träff men är beredda på att ställa om till ett 

digitalt årsmöte. Vi träffas i Företagarnas Hus och det bjuds på kaffe 

och semla.  

Anmäl dig till kansli@kfh.se senast den 7 mars.  

Vänligen meddela eventuella allergier. 

Styrelsen  

 

http://www.kfh.se/
https://www.styrelseakademien.se/kalendarium/evenemang/cmp-01131-w2w7m/
https://www.styrelseakademien.se/kalendarium/evenemang/kpj-06056-c2m1p8/
http://www.kfh.se/
https://www.blt.se/debatt/infrastrukturen-maste-bli-battre-om-vi-ska-fa-tag-i-personal-bb93566a/
http://www.henriettas.se/
mailto:kansli@kfh.se

