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KOOPERATIVA
VECKAN

PROGRAM
Visste du att det finns över 40.000 kooperativ i Sverige? Du kanske handlar
hos någon av dem, lyssnar på deras musik eller låter dem ta hand om dina barn.
Kom och lyssna till, prata med och upplev några av de kooperativa företagen
och samhällsentreprenörerna som verkar hos oss i Halland.
MÅNDAG 20 NOVEMBER 2017 - FOTOTÄVLING
Kooperativa veckan startar! Följ oss på Facebook för att ta del av spännande kooperativa
berättelser och tips. Vi drar igång fototävlingen #minkooperation där du kan vara med och
tävla genom att instagramma eller facebooka en bild som du tycker visualiserar
kooperationen och dess värderingar. Följ oss på Instagram @coompanion_halland för info.

TISDAG 21 NOVEMBER 2017 – STADGEFRUKOST
Stadgefrukost med Coompanion och Baker Tilly, kl. 8.30 – 10.30. Kvarngatan 2, Falkenberg
Välkomna till en frukost med Coompanion och Baker Tilly där du får lära dig mer om de
viktigaste förändringarna i den reviderade lagen om ekonomisk förening. Dessutom får du
chans att ställa frågor om just era stadgar. Kostnad att delta, anmälan krävs, se nedan.

ONSDAG 22 NOVEMBER 2017 – ÖPPET HUS
Tårta och trevligheter hos Coompanion, kl. 14.30 – 16.30. Kvarngatan 2, Falkenberg
Hipp hipp hurra! Coompanion Halland fyller 20 år, vi firar genom öppet hus på kontoret i
Falkenberg kl. 14.30 – 16.30. Innehåll kommer längre fram! Anmäl dig gärna nedan.

TORSDAG 23 NOVEMBER 2017 – FÖRELÄSNING
Föreläsning: Samverkan – ett recept för framgång! kl. 9.00 – 11.00, Coop Forum Varberg
Lyssna till tre lokala och inspirerande exempel på företagsamverkan, där initiativtagarna
berättar om sina erfarenheter och framgångsfaktorer. Dessutom får du lära dig om
kooperationens historia på 5 minuter. Kostnadsfritt, men anmälan krävs, se nedan.

FREDAG 24 NOVEMBER 2017 – BLI MEDLEM
Har du ännu inte blivit medlem i Coompanion Halland? Passa på att teckna medlemskap,
vi ger extra fina medlemserbjudanden under hela vecka 47!

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Läs full information om respektive aktivitet på: www.halland.coompanion.se
Anmäl dig till veckans aktiviteter på https://goo.gl/forms/EDKj7zqF1mt9f3ep2
Här träffar du oss:
Kvarngatan 2, Falkenberg
www.halland.coompanion.se

halland@coompanion.se
Facebook.com/coompanionhalland
Instagram @coompanion_halland

