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Köpmännen Mälardalens
Köpmännen Mälardalen är en samlande förening
för handeln i Mälardalen. I första hand är det lokala
handelsföreningar i området som kan vara medlemmar. Det område i Mälardalen som är vårt arbetsområde är Västmanlands län, Sörmland län samt
södra Uppsala än.
Årsmötet i våras enades om följande mål för föreningen:

Främja handelsutvecklingen i området.




Hålla en bra dialog med lokalföreningarna
samt främja samarbetet mellan lokalföreningarna i området.
Sköta kontakten med Stiftelsen Svensk Handel Köpmannaförbundet. Föreningar har ett
kapital placerat i stiftelsen och avkastningen
på det kapitalet går via bidrag till olika projekt i vårt område. Föreningen ska också utse
en representant och en ersättare i stiftelsens
styrelse.

Föreningen kommer också att förutom årsmötet
också att anordna ett möte där representanter från
lokalförening kan träffas och utbyter erfarenheter.

Köpmännen Mälardalens Nyhetsbrev
Som ett led i arbetet att utveckla dialogen mellan
de lokala handelsföreningarna i området kommer
vi att skapa ett nyhetsbrev som går ut till alla medlemmarna via mail. Nyhetsbrevet kommer att
komma ut cirka fyra gånger per år.
Nyhetsbrevet kommer innehålla aktuell information som kan vara till nytta för arbetet ute i lokalföreningarna och hos de enskilda handlarna.
Följande ämnen kan beröras:

Handels försäljningsutveckling både lokalt
och på riksplanet.


Information om aktuella projekt ute i lokalföreningarna.



Råd och tips om säkerhetsarbetet i butik eller andra aktuella ämnen.



Information om kommande föreningsträffar.



Information från styrelsen.

Medlemsavgift
Köpmännen Mälardalen

Tillsammans med detta nyhetsbrev har ni fått en
faktura på den medlemsavgiften i föreningen för
2016, som årsmötet beslutade i våras.

Köpmännen Mälardalens nyhetsbrev skickas med epost till alla medlemmar och andra med intresse för
handeln i Mälardalen.

Medlemsavgiften för 2016 är 100 kr.

Föreningen har cirka 12 lokalföreningar runt om i
Mälardalen anslutna som medlemmar.
Vi tar ingen serviceavgift, utan bara en medlemsavgift på 100 kr per år.
www.kopmannenmalardalen.se

Hjälp oss hålla vårt medlemsregister uppdaterat.

Meddela ändrad adress, telefon
och e-postadress till

