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Hej i sommarvärmen! 

Här kommer en liten resumé av FMIM:s verksamhet sedan årsmötet i våras. 

Utskick via mail, samt upplagd på www.fmim.se flik medlemsinfo. 

 

Några styrelsemöten har hållits där vi diskuterat olika aktiviteter. Som beslutades på årsmötet har vi 

satsat på att samla in information och uppdatera hemsidan. Kommer inte att lägga in mer 

information än vad som är lätt att underhålla. En typ av presentation/visitkort för varje 

medlemsföretag. Några länkar och lite allmän info om vad FMIM är, hur man blir medlem mm. 

Underhållet sköts av undertecknad tills vidare. Upplägget är nu Wordpress och web-hotell one.com. 

Om du vill ha uppdateringar/ändringar/aviseringar om erbjudanden etc. är det bara att kontakta 

mig. 

 

16 juni, en underbart skön sommarkväll, gick årets utflykt med räkbåten. En mycket lyckad kväll med 

god stämning och bra service. Samlingen vid ångbåtsbron kl. 18.30 hade lockat 24 deltagare. Från 

Revisorsknuten och Stenby Gård hade man sett en möjlighet att bjuda med sina anställda till en 

kombinerad FMIM och personalaktivitet. Både Eva Planås och Lars Lönnkvist sa att "sånt här blir inte 

av, bra att FMIM ordnar". Målsättningen är därför att Räkbåten ska bli en årlig FMIM-tradition. 

Någon aktivitet till hösten finns det utrymme för. Ingenting är planerat ännu. Kom med förslag på 

något du är intresserad av. 

En tanke med FMIM är ju att kunna hjälpas åt med kontakter och affärer. För att kunna göra det på 

bästa sätt behöver vi kanske presentera oss bättre för varandra. På ett enkelt sätt vad gör vi, var 

finns våra kunder, intressanta projekt/uppdrag, vad har vi på gång i den egna verksamheten. På så 

sätt vet vi bättre vilka gemensamma resurser vi har, och som vi kan rekommendera andra. 

Ett nyhetsbrev kan ju också vara ett sätt att hålla sig uppdaterad med vad som händer, dels i FMIM 

som förening, men också en kanal att presentera något om sitt eget företag. 

Den här medlemsinfon kom till för att det var en regnig dag idag. Hoppas att det blir solsken och fint 

väder nu. Regn behövs förstås också och även medlemsinfo kan vara av godo. Kom gärna med 

förslag på innehåll och höstaktiviteter. 

Önskar en fortsatt skön sommar! 

Är nu 23 företag som medlemmar. Vi hälsar gärna några till välkomna. 

 

http://www.fmim.se/

