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Ett nyhetsbrev för dig som är medlem i Vision och arbetar i Malmö stad

Glad sommar 
önskar 
Visions 

Malmöavdelning

Höstmöte
Den 21 oktober  håller vi höstmöte för alla 
medlemmar. Höstmötet kommer att hållas digi-
talt via Teams. Inbjudan skickas till alla medle-
mmar via mejl i september.

Bland annat fattar vi beslut om verksamhetsplan 
och budget för 2022.

Det ska även väljas valberedning. Känner du 
någon som vill vara med i Malmöavdelningens 
valberedning eller vill du själv vara med så mej-
la oss på visionavdelningen@malmo.se

Medlemsförmåner
På vision.se kan du se vilka fina förmåner som 
vi har som medlemmar i Vision. 

https://vision.se/medlem/medlemsformaner/

Vi har blandat annat 5% rabatt på Adlibris och 
Bokus. Passa på att använda den när du handlar 
böcker inför lediga dagar i hängmattan. 
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Gå in och gilla/följ 
vår sida: 

Visions 
Malmöavdelning

Nu syns vi på Face-
book igen!

Vad händer till hösten?

23 september 
digital föreläsning med Fatmir Seremeti.

Så här skriver Fatmir på sin hemsida, https://
www.insightvisions.se/
“Tidigt i tonåren fick jag en svår ögonsjuk-
dom som helt vände upp och ner på mitt liv. 
Jag föreläser om min tuffa resa från en ung, 
synskadad liten grabb på Rosengård i Malmö 
till en framgångsrik elitidrottare på de stora 
arenorna på Paralympics och världen.”

6 oktober 
fysisk föreläsning med Tareq Taylor.  

TV-kocken och kokboks-författaren som gjort 
starkt intryck i Sveriges TV-tittare och läsare se-
naste åren med sin karisma och sitt brinnande 
intresse för matlagning och odling.

2021 nominerade och röstade Kvällspostens 
läsare fram Tareq till vinnare av Edvardpriset. 

Boka in datumen redan nu, inbjudan kommer i 
mitten av augusti. 

Preliminärt!
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KONTAKTA VISIONS MALMÖAVDELNING
Vår expedition finns på Fersens väg 16. 
Telefon: 040-30 48 30
E-post: visionavdelningen@malmo.se
Hemsida: www.vision.se

VISION DIREKT
Vision Direkt ger dig  
personlig, arbetsrättslig 
och facklig rådgivning 
alla vardagar mellan 
klockan 08 och 20.  
Ring 0771-44 00 00  
eller mejla till 
visiondirekt@vision.se

FRÅGOR OCH SVAR  
OM CORONAVIRUSET
Vision har samlat vanliga 
frågor och svar om  
coronaviruset på hem- 
sidan. Du hittar dem här: 
kundo.se/org/vision

Malmö stad har också en 
samlingssida med  
information kopplad till 
coronaviruset, som du 
hittar här: 
Coronasituationen i 
Malmö stad

Där hittar du bland annat 
en intern lägesbild som 
uppdateras regelbundet, 
undersidor med förvalt-
ningsspecifik information  
och riktlinjer.


