Medlemsbrev 3-2013
I väntan på att ”slippa” på jobb!
1. Av ordförande
Ja-a, man lär sig..är ingen ungdom längre. Jag skulle lära min son
skatea lördagen den 1 juni, skolavslutning o allt.. vilket resultarade i
en bruten arm för mig. Nu är jag inne på min fjärde vecka med detta
förbannade gips och detta är inget jag kan rekommmendera..och får
mina 40€/dag från Kela. Men hoppeligen ”slipper” jag på jobb på
riktigt, snart. Men jag passar på att skriva ett medlemsbrev åt er i
sommarvärmen. Föreningens senaste happening, dansen på fjället 15
juni blev igen lyckad med 450 inbetalda, bra stämning och ett plus i
kassan. Tack alla de som ställde upp som funktionärer!
Veera
2. Backformula på Tenaladagen
Backformula på Tenaladagen 30.7 kl. 11-15 ”som vanligt” vid gamla finska skolans backe.
Om du har möjlighet att ställa upp som funktionär så kontakta Staffan: brholmbergtransport(a)brev.fi,
0400 471 960, Det behövs funktionärer för, tidtagning, protokoll, lotteriförsäljare,hålla banan klar, avbytare till samtliga mm. mm

3. Jubileumsfesten på Knipan
30-års jubileumsfest på Knipan. Alla borde ha fått en inbjudan per post men om du skulle blivit
utan så är det ett misstag.
Bindande anmälan till:lotta Lindgren, lotta.lindgren@mhl-trans.fi eller 0400 370343.
Sista anmälningsdagen var 8.6 och nu är vi 116 deltagare, roligt att det passa för många.
Men det ryms ännu flera med ifall ngn ännu vill med så går det utmärkt.
Välj maten:finns två alternativ på varmrätten. (meddela Lotta)
(meddela allergier eller om du vill äta förrätten (caesarsallad med grillad lax) utan lax)
Förrätt:
Caesarsallad med grillad lax

Bussen kör:
kl 17.30 start Bromarv, Spiltan
kl. 17.50 Tenala, Företagarhuset

Varmrätt:
Lättrökt gris innerfile med äppel-calvados sås, örtpotatis och grönsaker
eller
Gösrullad med Cavasås, dillpotatis och grönsaker
Efterrätt:
Kaffeglass på kakbotten
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Betala in 43€/person på föreningens konto:Aktia sparbank:FI74 4055 5840 0035 32
senast den 7.8.2013. Skriv era namn i meddelandefältet.
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4.Företagarnas tankesmedja/brainstorming på Sea Front i Ekenäs 15.8.2013 kl. 15-18
Alla företagarna med! Det här är en unik möjlighet att påverka Raseborgs utveckling.
På Raseborgs stads fullmäktigemötet den 9.9 vi kommer att underteckna ett åtagande med stadens fullmäktige, och det har fyra punkter:
1.

Främja en atmosfär som stöder företagande

2.

Utveckla förutsättningarna för näringsgrenar och företagande

3.

Verka för en utökning av kommunernas tjänstemarknad och en balanserad utveckling

4.

Utveckla kommunens dragningskraft

För att de inte bara skulle vara vackra ord som man kan förstå på olika sätt, vill vi öppna dem via
diskussion och producera konkreta åtgärdsidéer. Därför arrangerar vi:
1)
företagarnas tankesmedja/brainstorming med alla tre
företagareföreningarnas medlemmar den 15.8 kl. 15-18 i Sea
Front i Ekenäs
2)
vi diskuterar om saker som vi har åstadkommit i tankesmedjan med alla lokala partier, för att nå samförstånd (också
om det som vi tycker olika)
3)
och sen är vi redo att den 9.9:e underteckna åtagandet
med Raseborgs fullmäktige och komma överens hur går vi vidare (Företagarna i Finland önskade den 5.9, men 9.9 passar
bättre för Raseborg)
Det här är bara början, inte ändstationen. Målet är att förstärka att göra tillsammans i Raseborg
och påverka på det, att företag kan må bra här.
Kom med att fundera, hur vi främjar allt det här!
Vi ses den 15.8 kl. 15-18 i Ekenäs!
5.Tom Pöysti i oktober till Tenala
Med hjälp av Nylands Företagare odnar vi igen en föreläsning i höst i Tenala.
Tom Pöysti denna gång. Se separat bilaga!

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