Medlemsbrev 5-2017
BÄSTA FÖRETAGARE OCH MEDLEMMAR!
Jag var med på årets rekreationsresa till
Prag med 47 andra medlemmar, ett härligt
resegäng. Rekreationsgruppen hade igen
en gång fixat allt super enkelt för oss. Stort
tack!
Nu har vi nästa års resa att se fram emot
som går till Amsterdam 13 -16.4.2018. Den
är redan nu slutsåld, det bästa med vår förening är att nästan allt som ordnas blir ganska
snabbt fullbokat och att skall man med skall
man vara ganska snabb med att bestämma
sej och vad är roligare än det.
Några happenings har vi ännu kvar innan det
är dags att sikta blicken mot 2018,hoppas vi
ses på dessa. Önskar er alla en trevlig
fortsättning på hösten! Synne
GLOBAL OCH LOKAL EKONOMI
Carl Haglund talar om ekonomi ur ett globalt och lokalt perspektiv.
Tenala Företagare och Nylands Företagare arrangerar en utbilding i Tenala. Carl Haglund
talar om ekonomi ur ett globalt och lokalt perspektiv.
Kommer Kina att erövra världen? Är det klokt att tillverka biodiesel av skogsavfall? Hur går det egentligen för
den finländska ekonomin? Är vi konkurrenskraftiga och
hur ser framtidsutsikterna ut? Vad krävs för att region
ska vara konkurrenskraftig?
kl 18.00 Kaffeservering som bjuds av Fennia
kl 18.30 Välkommen:
ordförande Synne Lindholm, Tenala-Bromarv Företagare
verkställande director Petri Graeffe, Nylands Företagare
Tid: Tisdag 7.11.2017 kl. 18.00-20.30
Plats: Bygdegården, Sockenvägen 22, Tenala
För kaffeserveringens skull anmäl er till Synne 0405559390 tyghallen@karis.nu
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HÖSTMÖTE!
Styrelsen för Tenala-Bromarf företagare r.f sammankallar härmed till stadgeenligt
höstmöte på Fylgia den 5.12.2017 kl.18.00.
Föredragningslista 5.12.2017
1.
Mötets öppnande
2.
Fastställande av mötets laglighet och beslutsförhet
3.
Mötets organiserande
4.
Fastställande av föredragningslistan
5.
Verksamhetsplan 2018
6.
Budget 2018
7.
Fastställande av arvode till ordförande, viceordförande samt övriga styrelsemedlemmar
8.
Val av ordförande för år 2018
9.
Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen
10. Fastsällaande av styrelsemedlemmar för nästa period
11. Val av verksamhetsgranskare för 2018
12. Övriga ärenden
13. Mötets avslutande
INFOTAVLORNA!
För tillfälle säljs annonsplatser till info tavlorna i Tenala och Bromarf för 2018/2019.
Det finns några annonsplatser kvar på båda infotavlorna om någon är intresserad.
Kontakta Ragna-Lise tel.nr 040 828 5449 eller Svante 0400 887 229 Infotavlan i Bromarf är
borttagen för tillfället p.g.a hamnen byggs ut.
Så fort som hamnen är färdig så får den en ny plats i hamnen,
den beräknas vara färdig sommaren 2018
MEDLEMSKVÄLLAR 2018!
Vi har några företagsbesök inbokade i januari / mars,
sätt in dessa dagar i er kalender.
Torsdag 23.1
kl. 18.30
Företagsbesök i Mejeriet, där tar Pelle Friman emot
oss och berättar om osttillverkning.
Torsdag 15.3 kl. 18.30
Företagsbesök hos Clean Kalle, där Jonas Lindström
visar oss tvätteriet.
STYRELSEN ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR EN SKÖN HÖST!!
Synne, Lotta, Ragna, Magnus, Lasse, Svante, Staffan och
Coa
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