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AV ORDFÖRANDE
Hej på er! Sommaren börjar vara förbi och föreningen har gjort en hel del sedan jag sist
skrev till er.
Många hjälpte till på dansen på Fiskarfjället, tack för det. Vi gjorde ett plus i kassan och var
nöjda med evenemanget fastän vädret var på kallare sidan.
Linda & San Marino är bokade till nästa år igen,
men vi flyttade fram dansen med ett veckoslut så nästa år är dansen 15.6.2013.
Även på Tenaladagen hade vi många som ställde upp att ordna Backformulan, stort tack
även till er! Lite färre åkare än ifjol, men helt klart något som ändå lockar. Dryga 70 provade
köra i år. Föreningen köpte bilarna i år då bilarna såldes bort för att kunna garantera bilar till
följande år samt få bilarna i bättre skick. Till nästa år piffas bilarna upp och reklam kan sättas
på dem under våren.
Höstens program
Torsdagen den 23.8 blir det morgonkaffe på stadshotellet med den svenska riksdagsgruppens
medlemmar, dessa är ca 15 personer.
Har inte fått klockslaget ännu men återkommer så fort jag vet. (troligen 08.00-09.00)
Jag hoppas du vill hänga med, har du något att prata om med dessa så anmäl dig till tillfället
så vi vet hur många som kommer. Anmäl dig till veera@2me.fi
Torsdagen den 30.8 kl. 18.30 har vi företagsbesök samt grillkväll hos Svante Andström på
S-Trä. Bonäsvägen 168, 10520 Tenala. Kom och bekanta dig vad Svante jobbar med samtidigt som vi passar på att umgås en stund med varandra.
Under hösten (28.9-1.10) kommer dryga trettio medlemmar att åka iväg på rekreationsresa
till Barcelona. Trevlig resa!
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FÖRELÄSNING
Till hösten program undrar vi om det finns intresse att delta på en föreläsning.
En vardag kväll i oktober-november på Bygdegården i Tenala.
Detta skulle vara Thomas Lundqvist från Sverige som skulle ge lite inspiration i
vardagsarbetet. Han föreläser om ärenden såsom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ny som ledare!
Varför använda sociala medier?
Hur skapar vi service i världsklass?
Ledarskap som motiverar.
Medarbetare eller motarbetare?
Hur du får kunden att köpa mer!
Rekrytera rätt!
Ledarskapets nya verktygslåda.
Avancerat ledarskap.
Hantera förändringar i världsklass.
Kommunikation på nytt sätt.
Nya kommunikationsvertyg som ger framgång.

Jag har själv lyssnat på honom på en föreläsning och blev imponerad. Nu skulle vi vilja få
förhandsintresseanmälan för att veta om medlemskåren skulle vara intresserad av detta.
Svara gärna inom en vecka (bäst direkt), senast 17.8 om ni kunde tänka er att komma på en
sådan här föreläsning och gärna får ni ge önskemål kring vad Thomas skall prata om.
Mera program kommer bara styrelsen kommit igång efter sommarpausen!

Introduktionskväll i paddling hade vi 13.6 i ”Skitviken” vid kanotklubben Wågens skjul.
10st provade på paddling och ingen plumsade i....duktiga var ni!
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