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God fortsättning på nya året! 
Här kommer årets första 
nyhetsbrev med lite 
information och tips om 
intressanta aktiviteter. 
 

Näringslivspub 
Vi ses på HamnCompagniet 
tisdagen den 29 januari, kl 
18.30 för social samvaro och 
nätverkande. Alla hjärtligt 
välkomna! 
 
Ledarskap & 
Företagsutveckling  
Vuxenutbildningen i Åmål 
inbjuder till en öppen 
föreläsning via telebild 
 
’Yin Yang Management’ 
och andra kinesiska 
företagsledningsprinciper 
 
Den pågående starka 
expansionen av kinesiska 
företag utomlands, bland 
annat till Europa och Kalmar 
gör det angeläget att lära 
känna dessa företag närmare, 
framförallt hur de organiseras 
och leds. Management av 
sådana företag skiljer sig från 
västerlandet på så vis att den 
kännetecknas av starka 
influenser från kinesisk 
kultur, främst 
konfucianismen och 
taoismen. Företagen är också 
starkt visions- och 
entreprenörsdrivna, 
expanderar genom att bilda 
konglomerat samt genom att 
vara mer flexibla och 

anpassningsbara än 
planerande.   
 
Föredraget behandlar både 
stora och små företag i 
framförallt Kina men även i 
länder i Sydöstasien, där 
kinesiska företag dominerar 
landets näringsliv såsom i 
Singapore, Thailand och 
Malaysia. 
 
Hans Jansson är professor i 
företagsekonomi samt 
vetenskaplig ledare för Baltic 
Business Research Center vid 
Handelshögskolan BBS, 
Högskolan i Kalmar, där flera 
forskningsprojekt bedrivs om 
kinesiska företag. Han är 
expert på kinesiskt 
företagande och har lång 
erfarenhet av forskning och 
undervisning kring 
internationellt företagande i 
Asien. 
 
Datum: torsdagen den 14 
februari 
Tid: 07:45-09.00 
Kostnad: 50 kronor, betalas 
på plats 
Plats: Vuxenutbildningen i 
Åmål, Tingshuset, 
telebildsalen 
Begränsat antal platser. Först 
till kvarn gäller.  
Anmälan: Inger Källstrand, 
tel. 0532-17445, 
inger.kallstrand@edu.amal.se
  
 
 
 
 

 
ALMI’s 
seminarieprogram – 
nästa tillfälle 

Personligt 
entreprenörskap  
 
Att ha drivkraft, lust, vilja 
och inspiration till 
företagande. Att få saker att 
hända är ett hållningssätt med 
fokus på möjligheter. Det 
handlar om att våga pröva, 
våga misslyckas och att våga 
lyckas. Alla kan lära sig 
entreprenörskap men få får 
lära sig hur det går till. En 
inspirerande, utmanande och 
tankeväckande föreläsning. 
Direkt användbar, praktisk 
och rolig. Efteråt blir 
vardagen inte riktigt sig lik.  
 
Datum: tisdagen den 19 
februari 
Tid: kl 16-18 
Plats: ALMI, Nohabgatan 12, 
Innovatum, Trollhättan  
Kostnad: 250 kr + moms 
Anmälan: 
monica.nilsson@almi.se
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Från Atlet till gigant 
Styrelseutveckling Fyrbodal 
inbjuder till årets första 
styrelsecafé. I Lysekil får du 
chansen att träffa ledare och 
produktionsansvariga från 
företag i Fyrbodal samt ta del 
av en resa som en av Sveriges 
kvinnliga ledare har gjort. 
Under hösten 2007 såldes 
familjeföretaget och 
trucktillverkaren Atlet AB till 
Nissan Motor Co. Atlet 
grundades 1958 av Knut 
Jacobsson och har fram till 
försäljningen ägts av 
familjen. Marianne Brismar, 
tidigare VD och ägare, 
berättar om den resa som fört 
familjeföretaget till en 
position på den globala 
arenan.  
 
Datum: torsdagen den 28 
februari 
Tid: kl 16-18 
Plats: Swedbank, Lysekil 
Kostnad: 100 kr för 
medlemmar, 200 kr för 
ickemedlemmar, fika ingår 
(exkl moms) 
Anmälan: 
www.styrelsefyrbodal.se eller 
info@styrelsefyrbodal.se
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Är du beredd att satsa 
några timmar av ditt liv för  
att bli en bättre 
marknadsförare? 
Svarar du ja, så avsätt 31 
mars och 7 april (start kl 
16) till seminariet som  
handlar om just detta!  
Föreläsare är Rune 
Rennemark. Vi återkommer 
med inbjudan.  
 
 
 
Vi har haft besök av Peter 
Zachau och Berndt Holmer 
som informerat om 
Industriell Dynamik. 
Industriell Dynamik består av 
samverkan mellan elva 
tongivande 
expertorganisationer för 
industriutvecklig i Västra 
Götaland. Målgruppen för 
detta nätverk är små och 
medelstora tillverkande 
företag som söker experthjälp 
av något slag. Industriell 
Dynamik erbjuder 
industriföretag kostnadsfritt  
besök och inledande 
rådgivning. För mer 
information kontakta 
Marianne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nya företag i Åmål: 
Adventure Travels Dalsland 
Åmåls hushållsnära tjänster 
Salladsboden Kronan 
Benny Norberg Transport AB 
Torbjörn Åberg konsulting 
 
Genomförda företagsbesök 
under januari: 
Janfire AB 
PP Cable 
Kjell Heintz Bil AB 
Stålia Hall 
Stenberg Bil AB 
 
 
 
 

                      
               Marianne Carlsson 
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