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Till företag och organisationer,

Stöd vårt arbete i Fjärde Tankesmedjan!
Fjärde Tankesmedjan är en ideell förening vars syfte är att bidra till en mer positiv
utveckling av region Östergötland. Föreningen är fristående och politiskt obunden.
Föreningen firar sitt 10-årsjubileum i juni 2019. Fjärde Tankesmedjans beslutande
organ är Rådet som består av max 20 invalda ledamöter samt ordföranden. Dessa
sammanträder en halv dag varje månad.
Vår verksamhet
Under de 10 år vi varit verksamma har vi skrivit en mängd debattartiklar som
publicerats i Corren och NT i många för regionen viktiga frågor. Vi har också haft
diskussioner med många beslutsfattare i regionen (ca 80 pers.). Angelägna frågor
som vi arbetar med är bl a: Infrastruktur, kompetensförsörjning,
näringslivsutveckling, regionutveckling mm. Läs mer om vad vi gör och har gjort
på vår hemsida: www.fjardetankesmedjan.se.
Stödjande medlem
Företag och organisationer som är intresserade av vår verksamhet kan gå med som
stödjande medlem och stödjer därmed vår strävan för en mer positiv utveckling i vår
region.
Du deltar i den dialog som Rådet har med medlemmarna och Du har möjlighet att
påverka vilka frågor Rådet ska driva.
Genom att visa att Ditt företag/Din organisation stödjer Fjärde Tankesmedjan stärker
Du både Ditt eget varumärke och Tankesmedjans varumärke.
Har Du frågor ring eller maila till ordföranden eller någon av ledamöterna.
Bli medlem
Ta kontakt med ordföranden eller någon av rådsledamöterna, och ange
företag/organisation, kontaktperson, e-post, telefonnummer och faktureringsadress
så registrerar vi dig, lägger in Dig vår sändlista och skickar information och en
faktura. För företag/organisationer är medlemsavgiften 100 kr/år och
administrationsavgiften 2 900 kr/år.
Desto fler vi är, desto större kraft kan vi sätta bakom våra åsikter!
Välkommen som medlem!
Lars Bergkvist
Ordförande
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