Medlemsbrev 5-2015
Bästa medlemmar!
Många av er har varit med på årets rekreationsresa som gick till
Schweitz-Österike-Tyskland, tyvärr hade jag inte möjligt att vara med.
Rekreationsgruppen har i år igen gjort ett fantastiskt
arbete. Ett stort tack till PETRA,GREGER och MICKE.
Ett önskemål av många är Island,så nu ser vi fram emot vad det blir nästa år.
Några happenings har vi kvar innan det är dags att sikta blicken mot nästa år,
hoppas vi ses på dessa. Synne
LASSE WENDELIN, BYGGDEGÅRDEN TISDAG 17 NOVEMBER KL 18.00
Lasse Wendelin,53, har en gedigen erfarenhet både inom eget företagande och
företagsledning.
De senaste drygt tio åren ha Lasse jobbat med 60 företag som tillväxt- och företagscoach, allt mellan små tvåmansföretag till börsbolag. Han har också drivit eller varit
delägare i över tio företag i Sverige, Norge och Finland.
När Lasse talar sker det inte bara utifrån tomma teorier utan också egna erfarenheter
och best practices. Denna gång är temat för coachingen ”Konkreta tips för att effektivera försäljningen för
mindre och medelstora företag”.
Denna föreläsning är gratis för alla medlemmar!
Föreläsningen ordnas tillsammans med Nyland Företagare.
För kaffeserveringens skull ber vi att du anmäler dej till:
info@tbforetagre.fi senast 12.11.2015 (meddela specialkost)
HÖSTMÖTE
Styrelsen för Tenala-Bromarf Företagare r.f. sammankallar härmed
till stadgeenligt höstmöte på
Fylgia den 5.12.2015 kl. 18.00, efter möte firas föreningens julfest.
(se inbjudan)!
Buss från Bromarf kl 17.30 och Ekenäs busstation kl.17.30.
Föreningen står för bussresan.

Lasser Wendelin
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FÖREDRAGNINGSLISTA 5.12.2015
1. Mötes öppnande
2. Faställande av mötets laglighet och beslutförhet
3. Mötets organiserande
4. Fastställande av föredragnigslistan
5. Verksamhetsplan 2016
6. Budget 2016
7. Fastställande av arvode till ordförande,viceordförande samt övriga styrelse
medlemmar
8. Val av ordförande för år 2016
9. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen
10. Val av styrelsemedlemmar för nästa period
11. Val av verksamhetsgranskare för 2015
12. Val av ledamot till NF
13. Övriga ärenden
14. Mötets avslutande
MOT VÄRLDS MÄSTERSKAPET I BOXNING 19.12.2015
Robert Helenius-Erkan Teper
Har fått som förslag av några medlemmar om vi kunde fara
på boxning.
Mästerskapet ordnas 19 december i Hartwall Arenan kl 19.00.
Biljettpriset är 70-80€ + transport, ni som är
intresserade hör av er till Synne så försöker vi ordna så att
det bara är att hoppa på bussen.
Tel.nr 040 555 9390 eller tyghallen@karis.nu
JULAFTON
Mona Andersson från församlingen ordnar julmiddag 24 december i församlingshemmet
i Tenala, hon tar gärna emot donationer, Carl de Mumma har lovat ge brödet. Om nån
har något att bidra med tag kontakt med Mona på tel.nr 0400 454 244.
BEST OF RASEBORG
Best of Raseborg är ett samarbete med Ekenäsnejdens/Raseborg och Tenala-Bromarf
företagare. Se bifogad fil.
RASTOR UTBILDNINGAR
Rastor ordnar vuxenutbildningar för alla och envar.
Bifogar här några broschyrer som är aktuella i Västra-Nyland.
STYRELSEN ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR EN SKÖN HÖST!
Synne, Lotta, Magnus, Lasse, Svante, Coa, Staffan, Ragna-Lise
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