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AV ORDFÖRANDE
Nu har året kört igång på allvar och jag vill önska er allt gott i era företag.
Jag var och skaffade mig lite mera information om vad som försigår inom Företagarna i Finland då
jag var på ordförandekryssningen 6-8.2.2011.
Den hetaste diskussionen handlade som väntat om skatterna. Småföretagarna och de som arbetar
inom servicesektorn lobbade hårt för att momsen inte skall höja till 25%. Inom FiF:s styrelse har det
röstats om vilken ställning som skall tas gällande skatterna och där vann just-och-just det förslaget
om en 25% moms. FiF säger således att av alla skatter som skall höjas så är det minsta harmen att
höja momsen. Nylands Företagare gick efter kryssningen ut med info till er alla att de inte stöder
en moms höjning.
I övrigt finns det en ganska tjockt häfte där alla FiFs kommande arbetsuppgifter är uppräknade för
de följande fem åren, tyvärr på finska. Om någon är intresserad och vill ha den så kontakta undertecknad så levererar jag den till er.
Nog om det, det roliga som hände på kryssningen har ni redan sett och hört om tror jag.
Vi blev valda till årets bästa lokalförening i Nyland. Stort grattis till oss alla var och en. Motiveringen var vår goda talkoanda och gemenskap som räcker allt frå Formula-resor till att få igång den
första svenskspråkiga Rastor produktutvecklings utbildningen i Finland, Företagarhus osv. Nu bör vi
ännu få FiF att se oss:) så att vi blir landets bästa lokalförening.
SERVICEKATALOGEN 2011
Årets upplaga av Servicekatalogen utkommer igen lagom till vårmötet i slutet av april.
Styrelsen hoppas att katalogen kommer att innehålla många annonser och förstås mycket
annan viktig information. Mera info i bifogat mediakort.
Som annonsförsäljare fungerar Petra Fagerholm, Carina Enberg och Gösta Helenius.
Men tag gärna kontakt själv också med dem för att underlätta deras arbete.
De har ju också ett eget arbete att sköta.
Massor av foton behövs även i år så ta kameran med till jobbet och knäpp en bild. Skicka bilden till
info(a)tbforetagare.fi. Inom mars månad.
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.
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REKREATION & AKTIVITET
Rekreationsgrupen har kommit fram till årets resmål, nämligen Österrike skall det bli.
Tidpunkten densamma som tidigare år, alltså 8-11 september. Stater vi kommer att besöka är Tyrolen, Salzburg och Innsbruck bland annat. Inga detaljer är ännu fastspikat, mera om detta senare.
Tisdagen den 31.5 kl. 17-20, blir det Go-kart i Hangö. Nicke Hinds tar emot anmälningar och ger mera info.
Priset kommer att vara 15,-/pers.
Så vill du ut och ”köra” lite så anmäl dig till nicklas.hinds@pp.inet.fi eller 0500-474795
Vi har tillsammans med Ekenäsnejdens Företagare bokat ett lunchbord på Revyy / Stadshotellet varje torsdag kl. 12.30-13.30. Det är fritt fram att komma till bordet och äta och samtidigt byta några ord företagare
emellan. Självkostnadspris och ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen.
Styrelsen beslöt på sitt förra styrelsemöte att ordna en nostalgidans på Fiskarfjället i Bromarf den 11 juni.
Nu ska vi, Tenala-Bromarf Företagare återuppliva den förtjusning som danserna på Fiskarfjället hade förr i
tiden. Vi kommer att bjuda in de övriga lokalföreningarna också till dansen samt sommargäster och ortsbor.
Föreningen kommer att sköta alltsammans från ölförsäljning till biljettförsäljare så vi behöver vår välkända
talkoanda igen en gång:) men roligt skall det bli och vi skall försöka få ihop massor med gäng till vår dans
och än en gång visa att vi kan det här med sammanhållning och framförallt fest:) Vill du hjälpa till så hör av
dig, vi tar emot all hjälp vi får.
VALPANEL
Onsdagen den 9.3 kl. 19.00 är det valpanel på Restaurang Revy i Ekenäs
Det blir en valdiskussion med västnyländska riksdagskandidater.
Tema: Förutsättningar för företagande i Västnyland och i Finland.
Kvällen ordnas av Ekenäsnejdens Företagare men alla Tenala-Bromarf Företagares medlemmar är hjärtligt
välkomna att delta.
Själv ordnar vi ingen egen valpanel så passa på att komma till detta tillfälle för att tenta riksdagskandidaterna som är med.
MÅNADSTRÄFFAR
Månadsträffarna fortsätter enligt följande:
Torsdag 31.3 kl. 18.30 i Företagarhuset i Tenala.
Torsdag 28.4 kl. 18.30 Villa Vera Bromarv - Samtidigt vårmöte
Torsdag 26.5 vi ställer igång för Sydspetsens mässa vid bollhallen i Ekenäs.
Tenala ansvarar för att sköta parkeringen av fordonen på marknadsplanen.
						

SYDSPETSENS MÄSSA

Tenala-Bromarvs viktiga uppgift på Sydspetsens mässa är som vanligt parkeringsvaktandet.
Som Parkeringsansvarig på mässan är Bernhard ”Ludde” Lundström men han behöver hjälp.
Om du hinner hjälpa till någon timme så ta gärna och anmäl dig direkt till Ludde så får han ihop folk till
parkeringen. bernhard.lundstrom@surfnet.fi, 0400-471810
Han måste få listorna in till Poliserna ganska långt före så deadline är sista mars.
God fortsättning på våren!
Veera, Staffan, Peter, Synne, Janina, Fredde, Gösta, Tomas, Coa
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