Jäsenkirje 1-2014
Hyvää jatkoa vuodelle 2014
1. Puheenjohtajalta
Ensin haluan kiittää teitä jotka olitte mukana joulujuhlissa, oli hauskaa niinkuin aina. Ja kiitos luottamuksesta saada jatkaa puheenjohtajana vielä tämän viimeisen vuoden. Nyt meillä on pari kuukautta
aikaa etsiä minulle jatkajaa.
Haluan myös toivottaa teille hyvää jatkoa tälle vuodelle. Toivottavasti olette joulupyhinä kerenneet levätä koska nyt on taas vauhti
päällä. Aurinkokin on näyttäytynyt joka heti antaa uutta energiaa.
Suomen Yrittäjät uudistivat logonsa viime vuonna ja jäsenet ovat
kritisoineet sitä hirveän suomenkieliseksi. Tenala-Bromarf Företagare
on edelleen meidän nimi mutta ainoana paikallisyhdistyksenä emme
aio pysyä vanhassa logossa kiinni. Logo on maanlaajuinen ja sen myötä kollegat ja asiakkaat tunnistavat minne kuulumme. Tämä nyt on pieni ongelma ja mailmassa on paljon
isompiakin ongelmia johon on syytä kiiinnittää enemmän energiaa. Eletään tällä.
Johtoryhmä tekee töitä muiden paikallisyhdistysten kanssa saadakseen Raaseporiin elinkeinopoliittinen
ohjelma aikaiseksi.
Infotilaisuus rakennusalan uusista säännöistä pidetään 8.4 Tammisaaressa Hotel SeaFrontissa yhteistyössä
Uudenmaan Yrittäjien kanssa. Kutsu tulee myöhemmin.
Forsbyn kartanolle menemme vierailulle lauantaina 24.5.2014.
Tässä joitakin niistä asioista joita teemme kevään aikana. Toivottavasti näemme!
Veera
2. Jäsenillat
Pienyrittäjä tarvitsee suhteitä ja se on yksi yhdistyksen tehtävistä: edesauttaa teitä saamaan niitä yhteyksiä. Tänä päivänä meitä on monta 178 jäsentä enkä minäkään tunne teitä kaikkia enkä tiedä mitä
kaikkea teette. Sen takia päätimme kokeillä yhdistyksen jäsenilloissa että pari kolme yrittääjää kertoo
itsestään ja yrityksestään. Niinhän opimme tuntemaan toisemme.
Emme kerro etukäteen ketä tulee paikalle kertomaan itsestään koska silloin ajattelette että en minä
mene, tuonhan minä tunnen. Nyt aina on yllätyksiä. Kahvia ja ”hengailua” Tervetuloa.
Torstai 30.1 kl. 18.30 i Aktian kokoushuone, Bromarv
Torstai 27.2 kl. 18.30 i Yrittäjätalo, Tenhola
Torstai 27.3 kl. 18.30 i Yrittäjätalo, Tenhola
Torstai 24.4 kl. 18.30 i Villa Vera, Bromarv - KEVÄTKOKOUS!
Ota mielellään yhteyttä jos sinulla on halua tulla esittäytymään jonakin iltana. Helopottaa meidänkin
työtä kun ei tarvitse etsiä kandidaatteja. Sen ei tarvitse olla niin vaativaa, jo 15 min ja siinä ajassa
ehtii kertoa paljon omasta toiminnasta.
Sinä ehkä teet jotain sellaista työksesi jota kukaan hallituksessa ei teidä, emmekä edes tajuta sulta
kysyä jos tulisit esittäytymään. Hyvä mahdollisuus markkinoida itseään.
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3. Inftilaisuus julkisista
hankinnoista
Pidämme infotilaisuuden julkisista hankinnoista.
Paikka: SeaFront Tammisaaressa
torstaina 13.2 klo. 18-20. Mikael
Borgman ja Satu Wigren ovat
ainakin paikalla kaupungin puolesta ja voivat vastata kysymyksiin ja kertoa ajankohtaisista
asioista ja hankintalain muutoksista. Toivottavasti teillä on aikaa
tulla, ketä kiinnostaa.

4. Tanssit Bromarvissa
Järjestämme neljättä vuotta tansseja Bromarvin Fiskarfjället
paikassa. Niin kauan kun porukkaa pisaa niin mikäs siinä. Sama
orkesteri: San Marino & Linda. Aika: 14.6.2014.Liitteenä tarjouspyyntö oluen myynnistä tanssien aikana. Hallitus toivoo
että jäsenistä löytyisi joku joka haluasi tulla myymään olutta.

5. Palveluluettelo
Palveluluettelo tehdään niinkuin ennenkin kevään aikana ja
jaetaan kaikille asukkaille Tenholassa ja Bromarvissa.
3200 kpl painetaan joten siinä on hyvä paikka mainostaa luettelossa, joka tulee olemaan kaikkien pöydillä kesän aikana.
Kaikki saavat riviilmoituksen ilmaiseksi oman alansa alle. On yrittäjiä joilla on useita yrityksiä mutta
niitä kaikkia emme laiteta riviilmoituksilla mukaan. Ainoastaan se yritys millä on jäsenenä mukana.
Ilmoitukset myydään helmi-maaliskuussa
6. Hallitus 2014
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Varapuheenjohtaja
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Veera Holmström
Synnöve Lindholm
Lotta Lindgren
Magnus Selenius
Gösta Helenius
Svante Andström
Lasse Lindström
Staffan Holmberg
Carolus Rehn

040-708 2091
040-555 9390
0400 370343
0400 844 030
0400-539 264
0400 887 229
044 511 3803
0400 471 960
040 545 8678

veera(a)2me.fi
tyghallen@karis.nu
lotta.lindgren@mhl-trans.fi
selema@surfnet.fi
gosta.helenius(a)gmail.com
s3@surfnet.fi
lars.lindstrom8@gmail.com
brholmbergtransport(a)brev.fi
coa(a)surfnet.fi

Olemme Facebookissa! Siellä muistutamme teitä tapahtumista jne. Tykkää meidtä!
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