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AV ORDFÖRANDE
Hej på er! Hösten e i full gång och föreningen likaså!
Sommarens program gick väldigt bra. Backformulan hade rekordmånga åkare, 102 totalt.
Resultat från Backformulan 30.7.2011!
58 st vuxna åkande o 44 st juniorer, totalt 102 st.
Vuxna:
1. Håkan Lindgren 31,052
2. Roland Björkqvist 31,166
3. Peter Hintsanen 31,276
Juniorer:
1. Jens Sundström 31,516
2. Jonas Nyström 31,566
3. Nicholas Holmberg 31,630
Ombord på Sunnan kryssningen 2 september fanns dryga 50 företagare som njöt av god mat i trevligt sällskap.
Ahvenisto motorbanan besöktes inte av så många men de ﬁck köra desto mera:)
Och 44st lyckliga resenärer just hemkomna från Österrike dit årets rekreationsresa förde oss. Ett
super stort tack till rekreationsgruppen och Micke Lindholm för en superlyckad resa. Vi har kopplat
av från vardagen, sett en massa intressanta saker och haft tur med vädret, sol och +30 grader de sista
dagarna. Men det är framförallt gänget som gör resan till något man inte vill missa:)
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HÖSTENS PROGRAM:
29 September – ”Möjligheternas marknad” seminarium tillsammans med Staden Raseborg.
Inbjudan bifogad.
Skulle vara jättekul om alla ni som kan tänkas vilja lära sig mera om hur man kan offerera med
staden kommer på seminariet. Tanken är att vi skall bolla ideer till varandra för att få ett bättre
samarbete kring all sorts service. Alla har vi något att ge, häng med!
4 Oktober – Arbetsrätt kurs på Hotel Seafront i Ekenäs. Inbjudan bifogad
4 Oktober – Styrelsemöte
6 Oktober – Bokföring!
På medlemmarnas begäran ordnas ännu en gång denna kurs. Förbättra företagets resultat genom att
sätta vikt på det väsentliga. För att kunna ge råd krävs att företagaren förstår grundprinciperna då
man ser på resultaträkningen, balansräkningen och kassaﬂödet.
Detta ordnas nu i Karis, Lärkullavägen 22, 10300 Karis kl 18, kaffe kl 17.30.
Lärare : professor Erkki Uusi-Rauva, från Tammerfors tekniska universitet
Bindande anmälningar: www.uudenmaanyrittajat.ﬁ/tapahtumakalenteri.
Tillfället är gratis för medlemmar!
27 Oktober kl. 19.30 – Biokväll på Bioforum. Vi får se komedin Johnny English Reborn.
Pris 8€/person.
Vi har bokat biosalongen privat, och kommer att bjuda på lite dryck under biografens gång.
Föreningen ordnar transport från Bromarv via Tenala till bio Forum. Start kl. 18.40 från Bromarv
kyrkoby. Tenala företagarhus 19.00
Anmäl dig till Veera 040-7082091, veera@2me.ﬁ
22 November – Sociala medier kurs i Ekenäs.
Lär dig använda sociala medier, marknadsföra etc. Kursinbjudan bifogad!
24 November – Arbetsergonomi i Företagarhuset kl. 18.30 – 19.30
Christoffer från RK Fysio kommer och berätta arbetsergonomi till er. Gäller såväl företagare som
sitter mycket i sitt arbete som företagare som står mycket. Små knep som kan göra gott att veta. Har
ni speciella frågor eller önskemål så hör av er, så kan Christoffer lägga upp innehållet enligt ert
önskemål. Gratis för alla medlemmar!
5.12.2011 – Julfest! Fjället dansen gav föreningen ett bra tillskott till kassan och vi beslöt att vi skall
istället boka en bra orkester till julfesten. Nu har vi bokat Stella & Streamline till den 5.12.2011 på
Fylgia i Tenala
(Nästa år till dansen på fjället 9.6.2011 har vi bokat Linda & San Marino)
Ha en skön höst!
Styrelsen

Foto från Go-kart i Hangö i maj!
Mera bilder ﬁnns på vår
hemsida. Kolla in:
www.tbforetagare.ﬁ
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