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Ct' Årsmöte
SPFFyrklövern

Härmed kallas till ordinarie årsmöte i SPF Fyrklövern
onsdagen 9 februari kl 13.00
på Snöå Bruk i Dala-Järna.

Anmälan om deltagande senast 6 feb till tel 0281-206 60.
Välkomna!

Kommunchefen presenterade sig SPF Fyr-
klövern iVansbro har haft årsmöte på Snöå Bruk i Dala-järna. Föreningens
ordförande Ur Alf Nilsson hälsade besökarna välkomna. Den nya kommun-
chefen, Elisabeth Roth-Eriksson, presenterade sig och berättade om sina ti-
digare samt kommande arrangemang i kommunen. Mötet öppnades med
parentation för de under året avlidna. ElsyHörnellläste dikter av Per Lager-
kvist, Karin Boye och Karl Vennberg innan mötesförhandlingarna började.

i För mötet valdes Ur Alf Nilsson till ordförande och Lennart Hanetill sekre-

~.

terare. Lotta Alfredsson. Siv Nilsson, Hillevi Schultzberg och Ingrid Nils-

. son valdes in i styrelsen som suppleanter. Efterförhandlingarna åt medlem-, marna lunch. FOTO: PRIVAT
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t hennes tidigare arrange-
.L mang i kommunen ,samt
~ kommande arrangemang

~ för Vansbro. .
'i Mötet öppnades med pa-
J rentation för de under året

avlidna. Elsy Hörnellläste
några dikter av Per La-
gerkvist, Karin Boye och
Karl Vennberg innan mö-
tesförhandlingarna börja-
de.

För mötet valdes Ur Alf
Nilsson till ordf6rande och
Lennart Hane till sekrete-
rare.. Fyra medlemmar,
Lotta Alfredsson, Siv Nils-
son, Hillevi Schultzberg
och Ingid Nilsson valdes

~

SPF höll årsmöte
VANSBRO SPF Fyrklövern
i Vansbro har haft årsmöte
2011-02-09på Snöå Bruk i
Dala-Järna. Föreningens
ordf. Ur Alf Nilsson hälsa-
de de cirka 50medlemmar-
na välkomna. Särskilt häl-
sade han den nya kom-
munchefen Elisabeth
Roth-Eriksson.Hon berät-
tade en del om sig själv och

FOTO: PRIVAT

in i styrelsen som supple-
anter. Efter förhandlingar-

na åt
lunch.

medlemmarna
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