Medlemsbrev 1-2013
God Fortsättning på året!
1. Av ordförande
Först vill jag tacka alla er som var med på julfesten, vi hade roligt
igen en gång. Och tack för förtroendet att få fortsätta som ordförande. Sen får jag önska er en God fortsttning på året, jag hoppas ni har
hunnit ladda batterierna under julen, för nu verkar det vara full fart
igen, snart är vårsolen här..
Företagarna i Finland har förnyat sitt grafiska utseende, själv gillar
jag det nya utsendet så jag passade på att sätta mig ner och få till
stånd något som liknar FiF:s utseende i vårt eget medlemsbrev. Så
lite ny layout har vi också, hoppas det faller er i smaken.
Det är tuffa tider inom affärsvärlden vi lever i dag, dagligen sker det
permitteringar/nedläggning av arbetsplatser etc. Breda kontaktnät
för oss små företag är bara bra, och det är ju en av föreningens uppgifter, att hjälpa företagen att skapa nätverk. Så häng med på evenemang föreningen ordnar och knyt
samtidigt kontakter med olika kolleger. Vi kommer under året att ordna några tillfällen tillsammans med
de övriga lokalföreningarna i trakten gemensamt, just med den tanken att vi skall lära känna varandra
lite bättre. Jag önskar er en skön vår och hoppas att vi ses på våra evenemang 2013! Veera
2. Medlemskvällar
Vi fortsätter med medlemskvälllarna som förut och följande medlemskvällar är:
torsdagen den 31.1 kl. 18.30 i Företagarhuset, Tenala
AGENDA: Hannu Talvio kommer och berättar mera ingående om Sydspetsens mässa
Torsdagen den 28.2 kl. 18.30 i Aktias mötesrum, Bromarv
torsdagen den 28.3 kl. 18.30 i Företagarhuset, Tenala
Torsdagen den 25.4 kl. 18.30 i Villa Vera, Bromarv - VÅRMÖTE!
Kom gärna med förslag på agenda om du har något du vill vi skall ta upp på en medlemskväll.
Till vårmötet tänkte vi att man kunde ha ngn inbjuden gästföreläsare, önskemål på vem? Hör gärna
av dig.
3. Servicekatalogen
Servicekatalogen görs i sedvanlig ordning under våren så gå gärna in på vår hemsida och kolla att dina
kontaktuppgifter stämmer så det inte kommer fel uppgifter i katalogen. Alla får ju gratis radannonser
under respektive bransch.
4. Sydspetsens mässa
Mycket av vårens tid kommer att gå till att hjälpa till att ordna Sydspetsens Mässa 18-19.5 i Karis.
Mässan är ett gemensamt projekt mellan oss företagarföreningar i Raseborg och Hangö.
Nytt för årets mässa är gratis inträde, och att Raseborgsdagen ordnas samtidigt på samma ställe.
Föreningar är utställda eller utövar olika aktiviteter på området kring bollhallen och i ishallen för att
visa upp sin verksamhet. På plats finns en massa olika aktiviteter att titta på för hela familjen. Mat-
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serveringen/försäljningen sköts
av ”Bra mat i Västnyland” Så
vi hoppas att det blir en lyckad
mässa. Många frivilliga funktionärer behövs även här.
5. Dansen på Fiskarfjället
Vi ordnar i år för tredje gången
dans på Fiskarfjället i Bromarv.
Dansen har varit lyckad de tidigare åren och ifjol fick orkestern
så mycket beröm att vi beslöt
att hålla samma orkester, alltså
San Marino & Linda. Det behövs
frivilliga funktionärer även i år.
Är du en av dem som gärna hjälper till kan du höra av dig till
Synne som har hand om funktionärslistorna. Som bifogad fil till
detta medlemsbrev har vi en offertförfrågan på ölförsäljningen
på fjället. Styrelsen hoppas att någon inom medlemskåren vill
komma och sälja öl på fjället.
6.Historik
Vi har beslutit att låta göra en historik åt föreningen som firar
sina 30 verksamma år i år. Men tyvärr har vi inte hittat någon
som skulle ha tid att skriva historiken. Är du den personen eller
känner du någon passlig som kunde tänka sig att göra det så tag
gärna kontakt med någon i styrelsen så kommer vi vidare med
den biten.

7.Kvinnodag
I verksamhetsplanen för i år har vi som nytt program satt in en kvinnodag. Styrelsens kvinnor gnuggar
sina geniknölar och återkommer då de hittat på någonting. Så vi väntar och ser vad det blir.
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