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AV ORDFÖRANDE
Hej på er i höstmörkret!
För tillfället är det grått, mörkt, trist och allmänt tråkigt. Det känns lite som lugnet före stormen, för
snart har vi julsäsongen här då det är brått, brått, brått. Som tur brukar denna gråa trista tid rusa iväg
väldigt fort så passa på att ta det lite lugnt och ladda batterierna!
Vår oktober medlemskväll som var bion Johnny English reborn blev riktigt lyckad och vi var hela
66st och se filmen.
”Möjligheternas marknad” seminariumet som hölls 29 september tillsammans med Staden Raseborg, blev en bra början till något som vi bör arbeta vidare på.
Vi väckte beslutsfattarna och nu har vi fått de första offertförfrågningar per epost. Ännu bör vi jobba
vidare på dettta ämne så att alla de små uppköpen också skulle upphandlas lokalt, dessa är vi ju
närmast intresserade av. Men i mitt tycke handlar det främst om att få tjänstemännen att förstå hur
viktigt dessa små jobb kan vara för oss, och viktigt för företagets verksamhet. Lite företagarfostran:)
Jag hoppas att jag får se de flesta av er på julfesten, men om inte så vill jag passa på att TACKA alla
som på sätt eller annat varit delaktiga i föreningens olika evenemang under året – utan era insatser
hade vi förmodligen inte kunnat ordna dessa evenemang, TACK!
FÖRETAGARNAS JULHÄLSNING
Vår gemensamma julhälsning i VN har redan blivit en tradition och fått massor av beröm och synlighet. De senaste åren har vi ju fyllt hela mittuppslaget. Samma utrymme har vi till förfogande även
i år och på vårmötet beslöts att föreningen står för kostnaden av denna i år!

Höstens sista program:
22 November – Sociala medier kurs i Ekenäs.
Ordnad av Nylands Företagare (17:30 - 21:00 Axxell, Fågelsången 1, Ekenäs)
Vad är sociala medier? Kan jag som företagare utnyttja dem?
Kom med på ett skolningstillfälle, som ordnas av Nylands Företagare, och bekanta dig med sociala medier för att
kunna avgöra om de är något för dej och ditt företag.
Vi börjar från A och tittar på vad som menas med sociala medier, hur man kan använda dem och vad som krävs.
Tidigare erfarenhet av web-sidor eller sociala medier behövs inte.
Tillställningen kostar inget för medlemmar.
Kaffe serveras från kl. 17.30 ja skolningen börjar kl. 18.00

yrittajat.fi

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 December – Julfest!
HÖSTMÖTE & JULFEST
Styrelsen för Tenala-Bromarf Företagare r.f. sammankallar härmed till stadgeenligt höstmöte på Fylgia måndagen den 5.12.2011 kl.1800, efter mötet firas föreningens julfest. ( se inbjudan)!
Buss från Bromarf kl.17.30 och Ekenäs busstation kl.17.30. Föreningen står för bussresan.
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Mötets öppnande
Fastställande av mötets laglighet och beslutförhet
Mötets organiserande
Fastställande av föredragningslistan
Verksamhetsplan 2012
Budget 2012
Fastställande av arvode till ordförande, viceordförande samt övriga styrelsemedlemmar
Val av ordförande för år 2012
Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen
Val av styrelsemedlemmar för nästa period
Val av revisorer för år 2012
Val av ledamot till NF
Övriga ärenden
Mötets avslutande
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