Hvis du har problemer med at læse nyhedsbrevet kan du læse det på ba.dk her.

BA Nyhedsbrev
Januar 2021
De økonomiske rammer og forudsætninger for
2021
BA inviterer til Online Zoom informationsmøde torsdag den 11. februar 2021 kl.18.3019.30
Informationsmødet er for formænd, bestyrelsesmedlemmer, uddelere og direktører i de
selvstændige Brugsforeninger.
Kan du svare på nedenstående spørgsmål?
Hvad er status på Coop One, og hvad er det videre forløb?
Hvilken indflydelse har Coop One på måden vi læser foreningens regnskab?
Hvad skal vi særligt være opmærksom på?
Hvad er de nye bidragssatser, og hvad indeholder de?
Hvorfor har vi fået ny forsikringsmægler, og hvad betyder det for os som
Brugsforening?

Ellers bør du overveje at deltage på dette informationsmøde,
hvor jeg har inviteret økonomichef Karsten Frandsen til en
snak om de økonomiske rammer og forudsætninger for
2021.

Der vil på mødet være mulighed for at stille spørgsmål 😊
Mødet vil blive optaget og efterfølgende lagt ud på BAs hjemmeside.
Du kan tilmelde dig på følgende link
Dagen før mødet få du tilsendt et link, som du skal bruge for at deltage i mødet.
Husk at tjekke dit tilsendte link og forbindelse inden mødet …
Med venlig hilsen
De selvstændige Brugsforeningers Service- og Uddannelsescenter
Uddannelseskonsulent Lars Bastholm

Facebook
Du kan følge BA på Facebook.
Søg på Facebook efter Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening eller tryk her
Har du spørgsmål til nogle af punkterne i nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte
BAs kontor på 33248135
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