F.B.S.K. toimintasuunnitelma 2019
Yhdistyksemme toimintaan vuodelle 2019 kuuluu järjestää aktiivisesti kisoja ja erilaisia tapahtumia sekä osallistua moniin tapahtumiin ja kisoihin.

Tulemme järjestämään Calvados Nouvelle Competition kilpailun Matkamessuilla 2019 ( su 20.1.19) Järjestämme myös matkamessuilla Bar
Laurean kanssa yhteistyössä villiyrtti mocktail maistatusta sekä pienimuotoisia villiyrtti ja kotibaari koulutuksia.

Järjestämme aktiivijäsen testin su 3.3.19 sekä myöskin SM- mocktail kisan su 3.3.19. Vuosikokouksemme on ma 4.3.19 sekä juhlimme
yhdistyksemme 65-vuotis taivalta.

Helmikuun ja Toukokuun välillä saamme uudet kotisivut valmiiksi sekä myös oman osion TKU GCW tapahtumalle: www.gcw.fi on jo auki... kohta
aukeavat myös uudet yhdistyksen sivut.

Maaliskuussa yhdistystämme lähtee edustamaan Ranskaan Calvados kisoihin Team Finland; varapuheenjohtaja Leena-Maija Komulainen, Pro
kisailija Jari Hakkarainen, Tiia Jylhän opiskelija edustajana sekä Niina Vahtera hänen opettajanaan sekä johtokuntamme jäsen Aniko Lehtinen
kisaamaan lehdistö sarjaan.

Maaliskuussa kisataan Baltic flair cupin toinen osakilpailu Riikassa, mihin yhdistystämme lähtee edustamaan Miika Mehtiä ja Nico Välimäki.
Puheenjohtaja lähtee tuomaroimaan makua ja Timo Nyyssönen on pyydetty Flair tuomariksi.

Huhtikuussa järjestetään toinen TKU Grand Cocktail Weekend 2019. Meillä on mukana 14 yhteistyö kumppania ja 11 baaria sekä 11
baarimestaria. Olemme ulkoistaneet Markkinoinnin tapahtumasta.

Huhtikuussa kisataan Baltic Flair cupin 3. osakilpailu Ruotsissa, jonne yhdistystä lähtee edustamaan Miika Mehtiö, Nico Välimäki sekä Timo
Nyyssönen.

Huhtikuussa on Armeniassa Euroopan puheenjohtajien kokous. Puheenjohtaja Greta Grönholm lähtee sinne ja myös IBA:n Jarkko Salonen on
tulossa.

Toukokuussa järjestetään Virossa neljäs Baltic Flair cupin osakilpailu. Kisaamaan lähtevät samat edustajat sekä Timo Nyyssönen tuomaroimaan.
Puheenjohtaja on kutsuttu tuomaroimaan kisaa sekä myös Viron mestaruus kisoja.

Toukokuussa pidetään SM – karsinta Tampereella. Sekä yhdistyksen kevät kokous.

Kesäkuussa pidetään Mattonin kisat Prahassa.

Syyskussa on Nuortenkisat Keravalla ja Rapujuhlat järjestää fbsk tänä vuonna ma 2.9.19

Syksy tuo tullessaan kisoja ja matkoja.

IBA: n vuosikokous pidetään Kiinassa Chengdussa ja myös WCC samassa paikassa Marraskuussa.

Marraskuussa järjestetään Finbar Cocktail Carneval.

Joulukuussa on joulujuhlat.

Pyrimme myös käynnistämään FBSK Bar Talks kiertueen tänä vuonna.

Tavoitteena on myös kehittää yhdistyksemme toimintaa kansainvälisesti. Yhteistyötä nykyisten ja uusien sponsoreiden kanssa pyritään
kehittämään.

