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MEDLEMSKVÄLL

DISTRIKTSMÖTE DALARNA

Ett femtiotal förväntansfulla medlemmar
hade samlats för att delta vid årets
medlemskväll, tisdag den 22 mars, på
hotell Gustaf Wasa.
Lena Lindqvist-Albinsson, regional
ombudsman, inledde kvällen med en föreläsning om försäkringar under rubriken,
Vet du om att du är försäkrad under
arbetstid?
Hon tog bland annat upp konkreta exempel
gällande förutsättningar för att få ersättning
om man får glasögonen krossade, blir
hotad av en elev etc.
Av utvärderingarna att döma fick de allra
flesta med sig ny kunskap om försäkringar.

Torsdag den 10 mars, med början kl. 17.00,
höll distrikt Dalarna sitt ordinarie årsmöte
på Moskogen hotell och konferens i
Leksand.
Precis som vid Borlänges årsmöte följde
samtliga val valberedningens förslag
Ett gott betyg till båda valberedningarna.

Efter föreläsningen vidtog årsmöte för
Borlänge kommunförening. Valen följde
helt valberedningens förslag och innebär i
korthet följande för det kommande läsåret:
Kommunombud: Torbjörn Sevelin (nyval)
Bitr. Kommunombud: Caroline Broberg
(omval) och Thomas Lövgren (nyval)
Kassör: Marie Sundkvist (omval)
Revisor: Matias Liedbäck (omval)
Webbredaktör: Per Anders Carlsson (omval)
Valberedning: Ewa Ivarsson, Andreas Wallin
och Madelene Halvarsson (samtliga omval)

I samband med årsmötet avtackades
Torbjörn Ottosson som avgående
lokalombud och Sven-Erik Samuelsson
som avgående kommunombud.

Valen innebär följande för de kommande
fyra åren:
Distriktsordf: Hanna Meijer-Holmqvist
Vice distriktsordf: Eva Flytström-Persson
Båda nyval efter avgående ordf. Duska Jansson
Dobrota och vice ordf. Sven-Erik Samuelsson.
Kassör: Anders Carlström, omval.
Revisor: Tomas Karlbäck, omval
Revisor: Torbjörn Ottosson, nyval efter
avgående Stefanie Rowland.
Revisorssuppleant: Vivan Brus, nyval.

Borlänge kommunförening önskar den nya
styrelsen lycka till!

PUBKVÄLL
Som tidigare meddelats bjuder vi även
denna vår in till en pubkväll.
Tid: Torsdag den 21 april kl. 17.00
Plats: Sportsbar Galaxen.
Läs mera om anmälan etc. i den inbjudan
som bifogas detta medlemsblad.

TACK OCH LOV

Medlemskvällen avslutades med italiensk
buffé i hotellets restaurang.
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