Måndagen den 5 februari 2018
kl 19.00 på Biografteatern Scala, Ystad.
Hur kan ekonomisk brottslighet drabba företagare?
Hur ser den ekonomiska brottligheten ut i dag och vad nytt kommer? Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket samarbetar för att
göra det lättare för företagare att driva sina företag seriöst med
minimerade risker för brottslighet. Mycket kvalificerad lots i de
här frågorna får vi av:
Carina Telsing är kriminalinspektör vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö.
Marie Höglund Malm regionsamordnare vid Skatteverket
och arbetar med att förebygga
ekonomisk brottslighet.
Medlemmar fri entré - Medlem i Företagarna + medföljande
(max 2 bilj/medlem).
Ej medlem 100:-/pers till bg 5428-0185.
Anmäl till: hedberg.calle@gmail.com senast 1/2

Måndagen den 12 mars 2018
kl 19.00 på Ystads Teater.
Per Johansson; Teaterproducent, Glada Hudikteatern, inspiratör
som visar på allas inneboende möjligheter. Har genom Glada
Hudikteatern gjort det som uppfattas
som omöjligt.
Medlemmar fri entré
Medlem i Företagarna + medföljande
(max 2 bilj/medlem).
Anmäl till hedberg.calle@gmail.com.
Begränsat antal.
Ej medlem bokar genom Ystads
Teaters hemsida, pris 230:-/pers.
Börja föredraget mätt och belåten eller förboka fika till pausen!
Teatercaféet 0411-57 77 50
eller teatercafe@ystad.se

Måndagen den 16 april 2018
kl 18.00 på Gamla Rådhuset, Stora Salen.
Lyckliga platser - hur valet av boendeort påverkar
hela ditt liv och dina förutsättningar att utveckla
ditt företag.
Charlotta Mellander; professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan
i Jönköping, håller en föreläsning om
hur viktig platsen blivit för den ekonomiska utvecklingen. Du kan vänta dig
en spännande föreläsning om omvända samband och lära mer om vad det
faktiskt är som får människor att flytta
eller stanna på vissa platser i dagens
samhälle.”
Fri entré, men anmälan till
hedberg.calle@gmail.com senast 11 april

Välkommen
till tre arrangemang som Företagarna Ystad kommer att ordna i vår.
Som medlem har Du och en medföljande fri entré till samtliga
arrangemang.
Ej medlem betalar 100:- för arrangemanget den 5 februari.
12 mars bokas genom Ystads Teaters hemsida till ett pris av 230:-/pers.
16 april fri entré till Gamla Rådhuset.
Glöm ej att anmäla dig på hedberg.calle@gmail.com

Avs: Företagarna, Skepparegatan 11 C, 271 43 Ystad

