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Lång och djup erfarenhet
Informationen på biz4you.se är sammanställd utifrån väldigt många års erfarenhet som konsult inom organisation, ledarskap och marknadsföring med
fokus på små företag. Från om med 1994 har vi dessutom arbetat som lärare
i ekonomiska ämnen och arbetat som coach inom entreprenörskap hos olika
uppdragsgivare i Skåne län.

Validitet
En stor omsorg har ägnats vid inhämtning, sortering, sammanställning och
presentation av informationen på biz4you.se. Vi strävar efter att våra texter,
exempel, uppgifter och övningar ska vara uppdaterade och aktuella.
Informationen på biz4you.se är inte heltäckande och fullständig. Det är inte
heller nödvändigtvis att den är korrekt eller aktuell även om vi gör vårt bästa
för att den ska vara det.

Tryckfelsnisse
Erfarenheten visar att det är svårt att ha full kontroll över en så komplex
webbplats som biz4you.se. Om du skulle upptäcka några felaktigheter är vi
tacksam för besked så att vi snarast möjligt kan korrigera dessa. Vänligen
kontakta oss via ett PM på Facebook.

Ditt ansvar
Eftersom information, särskilt rörande förhållandet mellan företag och myndigheter, snabbt förändras, ansvarar inte biz4you.se för felaktighet eller försummelse i anslutning till sådan information.
Vi rekommenderar att du alltid noga kontrollerar fakta, lagar, regler och övriga uppgifter med den myndighet eller annan som utfärdat dessa.

Extern rådgivare
Informationen på biz4you.se. ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning. Användaren tar fullt ansvar för hur han/hon väljer att tolka och använda texter, mallar, exempel på avtal, övriga exempelövningar och uppgifter
på biz4you.se.
Vi rekommenderar alltid att du kontaktar en extern rådgivare/jurist för att
säkerställa att du gör saker korrekt och enligt lagen.

Friskrivning
biz4you.se friskriver sig helt från hur våra texter, exempel, mallar, övningar,
uppgifter eller annat tolkas och används i företag, annan organisation eller av
enskild individ. All användning av informationen görs under eget ansvar.

Länkar
Ibland länkas till externa webbplatser. biz4you.se friskriver sig helt från länkade webbplatsers innehåll och hur deras information tolkas och används av
användaren.

Copywright

©

Chris Hansson har copyright på hela innehållet på biz4you.se eller har erhållit tillstånd att publicera material från andra källor.
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Creative Commons
Utifrån ett rättviseperspektiv anser vi att kunskap ska spridas fritt till alla
ungdomar. På så sätt kan fler våga satsa på sitt eget ledarskap och starta eget företag med det de finner kul och meningsfullt att arbeta med.
Det står användaren fritt att använda materialet för eget bruk i företagets
vardag och för egen utbildning enligt Creative Commons licensen; cc by nc
nd.
‣ CC - Chris Hansson har copywright
‣ BY - Du får använda materialet, sprida och kopiera det utan att fråga
upphovsmannen först.
‣ NC - Du får inte bearbeta materialet.
‣ ND - Du få inte använda materialet i kommersiella sammanhang.

”Sharing is Caring”
Lycka till med din individuella utveckling!

Chris Hansson
Hven, mitt i vackra Öresund, december 2000.
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