Medlemsbrev 2-2013
I väntan på våren!
1. Av ordförande
Jag vill hälsa de som anslutit sig som nya medlemmarna hjärtligt välkomna med i föreningen. Ingen nämnd, ingen glömd. idag är vi 166st
medlemmar. Var aktiv så får du ut mycket av medlemskapet hos oss.
Du knyter vänskapsband, affärskontakter samt får stöd i arbetslivet.
Det finns alltid ngn du kan vända dig till i vår organisation som är
riksomfattande med ex. gratis juridisk rådgivning.
Tillsammans kan vi påverka så mycket mera!
Veera

2. Medlemskvällar
Torsdagen den 4.4 kl. 18.30 på Företagarhuset i Tenala
Vill du som medlemsföretag presentera dig och din verksamhet, så passar det bra att göra det här.
Alla är vi lite nyfikna på vad ”grannen” gör. Och för dig kan det bara vara bra att grannen vet vad du
sysslar med. Och genom en liten presentation lär vi känna varandra lite bättre.
Kaffeservering
Torsdagen den 25.4 kl. 18.30 i Villa Vera, Bromarv - VÅRMÖTE!
3. Infotillfälle för gemeneman om Sydspetsens mässa
Snart är det dags för Sydspetsens mässa, 18-19.5 i Karis. De sista mässplatserna säljs nu så om du
ännu tvekar så bör du bestämma dig snart om du vill vara med på mässan. Det finns både ute och
inneplatser kvar.
Ett infotillfälle för utställare, funktionärer och andra intresserade hålls på Axxell,
Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis 15.4. kl. 18.00.
Tenala-Bromarf Företagares insats på mässan kommer igen att vara att sköta parkeringen tillsammans
med Hangömedlemmar. Ekenäsmedlemmarna och Raseborgsmedlemmmarna sköter om städningen
som talko.
Anmäl dig gärna till info@tbforetagare.fi eller 040-7082091 (Veera) om du kan tänka dig att ställa
upp som funktionär någon timme endera dagen.

4. Medlemsförmåner
Som ny medlemsförmån finns nu Holiday Inn / Rantasipi / Cumulus / Crown Plaza / Holiday Club
/ Hotel Atlas. Du skall alltid då du bokar en hotellövernattning säga att du är medlem i FiF och
vara beredd att ge ditt medlemsnummer. (Rabatt 10-60%)
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4. Dans på fjället
Vi kommer att ha dans på
Fiskarfjället i Bromarf lördagen den 15 juni. Dansen ifjol
blev lyckad så nu kör vi igen.
Orkestern i år är Linda & San
Marino, se till att du har ledigt
den kvällen och kan komma på
lite dancing...

Och det behövs ännu flera frivilliga funktionärer. Är du en av
dem som gärna hjälper till kan du höra av dig till Synne som
har hand om funktionärslistorna.
tyghallen@karis.nu

5. Vårmöte
Styrelsen sammankallar föreningens medlemmar till vårmöte torsdagen den 25 april kl.18.30 på Villa Vera i Bromarf.
På agendan stadgeenliga ärenden. Kaffeservering!
Efter mötet finns Armi Murto på plats som arbetar på Företagarna i Finland som svensk ombudsman. Hon berättar om
sitt jobb och vi kan passa på att diskutera den svenskspråkiga verksamheten inom FiF. Varmt Välkomna.
6.Historik
Vi har hittat en som skriver historiken åt oss, Bo Roms kommer att göra det och en historik blir till
under året.
7. Reklam
Vill du ha en reklam på Backformulabilarna?
Vi putsar upp bilarna som vi köpte ifjol och i samband med detta kommer vi att sälja reklamtejp
a´50€ styck till bilarna.
Kontaktperson Staffan Holmberg 0400 471 960

Styrelsen önskar alla medlemmar allt väl i väntan på våren!
Veera, Lotta, Synne, Magnus, Coa, Gösta, Staffan, Lasse, Svante
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