Nr 1/2021

Småföretagaren`s
Panorama vardag

Minnesanteckningar, erfarenheter och åsikter
av Roland Götblad

Å

ret är alltså 2021 och även om det är full fart
varje dag är det kanske dags att börja sammanfatta.

Att man tror att man vet vad man vill, innebär inte
att det är rätt för mig. Något måste man ju börja
med och då är det ena lika rätt som det andra.

Jag fyllde en väldig massa år den 9 augusti i år så
egentligen är man ju pensionär, men som tur är, är
det för min del inte detsamma som att vara tvungen att gå i pension.

Oavsett vad man hoppar på lär man sig något man
har nytta av och sedan föder det ena det andra så
att man känner att man vill pröva något nytt. Jag
har gjort det många gånger, alltså växlat sysselsättning.

Tids nog kommer även den dagen, men det får
man ta då. Nu handlar det i första hand om att teckna ner vad jag minns av mitt liv.
Vilket jag lovat att göra och införa i tidningen Småföretagarens Vardag för att om möjligt få andra att
inspireras.
Om jag får tid och minnet hänger med från början
tills idag återstår att se.
Kanske dessa anteckningar kan fylla en funktion
för läsaren.
Inspirera någon, varna någon och avskräcka någon.
Vem som reagerar på ena eller andra sättet beror på vem man är och vilka gener
som blandats på ena eller andra viset.
Man är som man är och blir som man blir,
det är inte mycket att göra åt.
Troligen är man tack vare sina gener eller
arvsanlag, från långt tillbaka i tiden, förprogrammerad på ett visst sätt.
Sedan sköter de yttre förhållandena man
lever under och de förhållanden man
hamnar i ifall man utvecklas till att göra
det ena eller det andra på ett visst sätt.
Klart är att det inte finns något som är
mer rätt än något annat under förutsättning att man trivs med det man gör och
känner att man får ut i stora drag det man
vill av livet.
Men det krävs att man jobbar för det man
vill, men troligen kan man inte låta bli om
man är programmerad till att försöka uppnå det man tror att man vill just vid ett
visst tillfälle.

Oftast för att det verkade grönare på andra sidan
som man trodde. Så är det givetvis inte alltid utan i
regel innebär det bara en ny lång inkörningsperiod
med det nya projektet och en himla massa arbete
under flera år.
Jag brukar räkna med fem år för att starta ett nytt
företag innan det blir något så när flyt, men min fru,
som är mera realist än jag, säger att det tar tio år.
Vilket som är rätt lär den som har läggningen till
att starta eget och läser detta själv få bedöma i
framtiden.
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