Juni 2018
Hej alla medlemmar
Här kommer en liten uppdatering kring vad vi gjort första halvåret och våra planer inför hösten.
Årets stipendier

Hög tid att fundera på vem som skall få föreningens stipendier för
2017. Det är mycket uppskattat att få stipendiet men tyvärr är det
ofta dåligt med nomineringar. Så förra året delade vi inte ut något
stipendium till flickorna. Lite illa. Men vi kan väl eventuellt göra som
Svenska akademin kanske tvingas göra, dvs dela ut två flickstipendier i
år. Så kom nu med många bra förslag. Se bifogat dokument.

Årsmöte

Den 13 mars hade föreningen årsmöte. Förutom ett
trevligt möte i Naturens teater fick vi se fantastiska
bilder från Svartån av fotograf Mats Grimfoot.
Ny i styrelsen är Carina Stavenek från Lustiga landet
i Vintrosa.
Hur föreningens styrelse ser ut i sin helhet finns att
skåda på hemsidan.
Efter mycket arbete för att få fram korrekta uppgifter
är nu vår populära katalog klar och håller på att skickas
ut till hushållen. Liksom tidigare delar vi även ut den i
Lannaområdet där det finns mycket ny bebyggelse.

Katalogen

Premiär för katalogen var Tysslingedagen där den
delades ut hos flera utställare.
Även skylten i Vintrosa och vårt bildspel är snart
uppdaterade.
Hemsidan

Hemsidan skall vara uppdaterad nu både vad gäller medlemmar och
aktuella evenemang. Det är inte alltid så då ambitionen ibland är större
än verkligheten :(

Studieresa

Nu är vi igång igen att planera en studieresa. Det blir en kortare resa och
bara deltagare från vår egen förening.
Tanken är att åka till Karlskoga och besöka några intressanta 3
företag och äta lunch tillsammans.
Vi planerar att åka den 13 september kl 10-1430.
Boka in tiden så kommer snart en separat inbjudan.
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Spontanluncher

Under våren har vi fortsatt med våra spontanluncher. För att fler skall
kunna planera att vara med kommer här en kalender inför höstens
luncher.
5 september kl 1200
3 oktober kl 1200
7 november kl 1200
10 december kl 1200

hos Tant Grön
hos Sannakroa
hos Lekhyttans Restaurang & Kaffebar
Jullunch hos Gubbarna på Slottsbacken

Frukostmöte

För att ge fler tillfälle att träffa andra medlemmar och även få
information prövar vi att återuppta våra frukostmöten. Vi träffas
första gången på Bullvivan i Örebro den 16 oktober kl 0800.

Grillkväll

Den 21 maj hade vi en uppskattad
grillkväll/After Work hos Lanna Bokcafé.
Vår medlem Alexander Sandberg/Alltid
grillat berättade om griillning, gav goda
tips och bjöd på läckra grillrätter.

Integritetspolicy

Ingen har säkert missat den nya lagstiftningen GDPR som trädde i kraft
i maj. Ni fick föreningens policy, som nu skall ligga på hemsidan, och bör väl
fundera över hur ni skall göra i era egna företag och föreningar. Vi skall
försöka få till någon form av ytterligare information i samband med lunch
eller frukostmöte.

Vad tycker du att
föreningen skall göra?

Det är aldrig för sent att komma med synpunkter, idéer, förslag och
önskemål. Skriv till info@tysslingeforetagare.se, eller ring
vår ordförande Mattias Svensson på telefon 070-612 58 00.

Slutligen vill vi från styrelsen önska alla

En riktigt skön sommar
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