Medlemsbrev Gimo företagarförening mars 2016

Hej medlem!
Hej medlemmar!
Här kommer ett nyhetsbrev efter årsmötet.
En trevlig kväll på Knutmassomuset med ca 30 deltagare!
Christer Swärd avtackades och Mathias Schneider från
Gimo Herrgård valdes in.
Den nya styrelsen ser ut som följer:

Christoffer Mårelius, ICA Supermarket Gimo, ordförande, 0705-944357
Bengt Gademan, Risinge Förvaltning, vice ordförande, 070-5137135
Annelie Storm, Storms Plåtslageri, kassör
Lotta Wellsten, Svenska kyrkan, sekreterare
Mattias Schneider, Gimo Herrgård, ledamot
Ulf Eriksson, Korsbrons Åkeri, ledamot
Claes Nordh, Sandvik, ledamot
Anna Kramer Jansson, Hälso- och &Livscoach, ledamot
Linda Lamell, Fothälsan, valberedning
Benno Pettersson, Handlarn, valberedning
Vi vill även passa på att tacka alla medlemmar som förgyllde kvällen i
samband med vårt årsmöte.

Gimo företagarförening - för dig som
har eller tänker etablera företag i Gimo
Vi är en stark röst som förenar och utvecklar Gimo
Vi främjar företagandet genom goda kontakter med
kommun och lokala organisationer

Välkommen att kontakta oss!
Hör gärna av dig till oss med dina frågor och synpunkter
när det gäller företagandet i Gimo och i Östhammars
kommun. Brinner du för något, funderar över något
eller vill engagera dig i styrelsen eller i någon
arbetsgrupp? Tillsammans är vi starka!

www.gimoforetagen.se
info@gimoforetagen.se

Att boka in i kalendern!
– för mer information och fler tips, titta i kalendern
på www.gimoforetagen.se!
11 april
Styrelsemöte
Kl 18.00 är det styrelsemöte och plats meddelas senare.
6 april
Frukostmöte
Kl 7.30 Kyrkans Hus, Österbybruk
Läs mer på foretagslots.osthammar.se
20 maj
Tillväxtgalan
Mer information kommer.

önskar styrelsen/ Bengt Gademan

Aktuella medlemsförmåner
Möjlighet att marknadsföra ditt företag till både boende och besökare på
ortswebbsidan www.gimoinfo.se Mer information finns på webbsidan
Gemensam annonsering för handlare i Gimo i Östra Uppland och UNT en
gång i månaden. Kontakta info@foretagisamverkan.se för mer information.
Har du något specialerbjudande till andra medlemmar i Gimo
företagarförening? Kontakta styrelsen!

Gimo företagarförening – Gimoföretagens röst i
föreningen Företag i samverkan
Gimo företagarförening är en av medlemmarna i den ideella
föreningen Företag i samverkan. De lokala
företagarföreningarna i Alunda, Gimo, Öregrund-Gräsö,
Österbybruk och Östhammar samt Östhammars kommun
arbetar tillsammans för ett hållbart näringsliv. Företag i
samverkan är en plattform för dialog, samarbete,
erfarenhetsutbyte och påverkan.
Tillsammans blir vi starkare
- samverkan kring gemensamma
frågor ger framgång!

www.foretagisamverkan.se

