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Hösten på ingång
Vi hoppas alla haft en bra sommar i det fina vädret. Stugan på Öland har varit fullbokad hela sommaren
och vi får fortsatt positiv feedback på detta. Har ni förslag eller andra funderingar så bara hör av er.
Det har blivit något bättre med timlistorna, men det kan fortfarande bli mycket bättre. Viktig att man skriver
ordentligt och rätt samt att de kommer in i tid till kontoret. Skriver man fel kan man inte bara kladda över
och skriva om utan man måste ta en ny lista.

Kontoret på utbildning
Måndagen den 30 september
kommer kontoret hållas stängt
från kl. 13.00.

iPad/Evernote
Vi skickade ut manualer för de
nya rutinerna i Evernote. Mycket
viktigt att det görs och vi kan
redan nu se att det fungerar bra
på de flesta arbetsplatserna.

Detta för att vi som arbetar på
kontoret är iväg på utbildning
under eftermiddagen.
Är det något akut så ring
journumret!

Har ni inte fått ta del av detta
eller inte än har fått en iPad till
arbetsplatsen så kontakta
kontoret.

Jul/Nyår ledighet
Ja, det är inte långt kvar nu.
Vi vill därför att ni redan nu tittar
på eventuell ledighet under jul
och nyår. Vi vill ha in detta
senast den 15 november.
När det gäller jul/nyår kan vi
aldrig lämna några garantier
men vi kommer såklart göra allt
vi kan för att lösa det.

iKi 15 år…Inspiration…Info/Utbildning…Julfest
Den 15 november samlas vi för en heldag plus övernattning på Ystad Salsjöbad. Dagen kommer
innehålla mycket. Information och utbildning från iKi, Julfest med underhållning på kvällen och sist men
inte minst är vi väldigt glad att inspirationstalare Mikael Andersson kommer (Se bifogat papper). Sen
kommer vi sova gott för att kunna avnjuta en god frukost på morgonen efter.
Samtliga assistenter och uppdragsgivare är hjärtligt välkomna. Man tar sig dit själv och vi kommer starta
kl. 09.15. Anmäl er till kontoret senast den 11 oktober. Observera att det i år inte kommer serveras
alkoholhaltiga drycker på iKi´s bekostnad under detta evenemang.
VÄLKOMNA!!!
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