Medlemsbrev 7-2016
Bästa företagare och medlemmar!
Året rekreations resa var till Island, ett stort tack till Petra, Greger och Micke för en
väl ordnad resa. Nästa rekreations resa är under planering så rekreations gruppen
önskar få förslag av er vart ni önskar resa, här är några förslag som vi önskar att ni
svarar på.
1.Våren eller hösten/ ingen skillnad
2. Kan ni tänka er att vi gör en vår resa? I så fall är våren 2017 för tidig eller borde
den bli 2018?
3. Vart vill ni resa? Amsterdam, Prag eller Spanska solkusten/ Portugal.
Svara gärna så fort som möjligt så kan rekreations gruppen fortsätta sin planering.
För att göra detta enkelt tryck bara på svara knappen,
ju flera som svara desto bättre.

Medlemskväll i Tenala!
Torsdag 27.10.2016 Företagarhuset kl 18.30
Sandra Lindholm kommer och berättar om sina coaching tjänster och Kenneth Udd
från Alexandria, han berättar om Företagarens pension-smälter den bort? Vad beslöt
man om pensionerna 2014? FöPL, varför behöver jag den? Kan jag själv påverka min
kommande pension? Gamla pensionsförsäkringar, nya regler, vilka? Vem ärver min
pensionspengar?
Föreläsning på Byggdegården!
Torsdag 10.11.2016 (se bifogade fil)
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Höstmöte
Styrelsen för Tenala-Bromarf Företagare r.f. sammankallar härmed till stadgeenligt
höstmöte på Fylgia den 5.12.2016 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.
FÖREDRAGNINGSLISTA 5.12.2016
1. Mötes öppnande
2. Faställande av mötets laglighet och beslutförhet
3. Mötets organiserande
4. Fastställande av föredragnigslistan
5. Verksamhetsplan 2017
6. Budget 2017
7. Fastställande av arvode till ordförande,viceordförande samt övriga styrelse
medlemmar
8. Val av ordförande för år 2017
9. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen
10. Val av styrelsemedlemmar för nästa period
11. Val av verksamhetsgranskare för 2016
12. Val av ledamot till NF
13. Övriga ärenden
14. Mötets avslutande
Detta är vad vi har för program under hösten 2016, men som sagt kommer ni på något
som låter intressant det kan vara vad som helst, biokväll, restaurangbesök.....vi är öppna för allt. Ett nytt år är på kommande och vi tar gärna emot nya ideer!
Styrelsen önskar alla en skön och varm höst!
Synne, Lotta, Ragna-Lise, Magnus, Svante, Staffan, Coa och Lasse

Ps. Vi har kommit
igång på gymmet i
Tenala!
Kom du också och
träna, vi har korten
så det är bara att
börja!
Måndagar kl. 19.00!
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