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Anmälan av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun är medlemmar i Kommuninvest i Sverige AB. Herrljunga 
kommun har att till föreningsstämman den 20 april 2017 utse ordinarie och ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kommuninvest 2017-03-14 
 
Förslag till beslut 

 XX (X) är Herrljunga kommuns representant vid Kommuninvests föreningsstämma 
den 20 april 2017. 

 XX (XX) är ersättare för XX (X) vid Kommuninvests föreningsstämma den 20 april 
2017. 

 
Claes Rydberg 
Kommunchef 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
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Kommuninvest föreningsstämma 2017 Öppna i webbläsare

Attention
Vidarebefordra detta e-postmeddelande till följande roller:

ekonomi- och finanschef, kommunchef, kommunstyrelsens ordförande (KSO), chef i landsting/region, 

oppositionsråd samt ombud i Kommuninvest förening

Kommuninvest 
föreningsstämma 2017

Den 20 april är det dags för Kommuninvests föreningsstämma på Waterfront 
Congress Centre i Stockholm.

Under vinterns medlemssamråd har vi träffat representanter från 
medlemskommuner och landsting, från Kalix i norr till Malmö i söder, för att 
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diskutera de viktigaste frågorna för Kommuninvests framtid. Nu samlas vi för att 
fatta beslut – men också för att träffas och umgås under festliga former.

Det övergripande temat för dagen är Samhällsbyggnad för och med dagens 
och morgondagens medborgare. Vi kommer att lyfta verksamheter som knyter 
ihop samhället och som kommuner och landsting/regioner ansvarar för samt 

samtala kring vilken typ av lokaler och infrastruktur som krävs för att driva 
denna typ av verksamhet.

Välkomna till en spännande heldag, fylld av inspirerande föreläsningar, givande 
diskussioner samt ett och annat skratt.

Copyright © 2017 Kommuninvest, All rights reserved.
Ni får detta e-postmeddelande eftersom ni är en viktig del av Kommuninvest.

Our mailing address is:
Kommuninvest

Box 124
Örebro 70142 

Sweden

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Läs mer och anmäl dig
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