
19 – 21 april Clarion Hotell i Örebro.

Anmäl dig senast 16 mars, gärna tidigare.

Anmälningsavgift 800:-/person

ÅRSMÖTE 2018

Torsdag 19.4
14.00 Studiebesök hos Johnson Metall i Örebro
 (www.johnson-metall.com)
Anmälan till studiebesöket göres i samband 
hmed anmälan till årsmötet.
19.00  Gemensam middag på kvällen ”kom som du är”
Fredagen 20.4
08.00  Bussresa med studiebesök hos Global Castings 
 (www.globalcastings.com)
12:00    Lunch på vägen
             Tre Sjöars Kök och Mejeri AB. 
14.00  Rundvisning Wadköping i Örebro
15.30  Åter på hotellet
19.00  Välkomstdrink och därefter tre  rätters middag
Lördag 21.4
09.00    Föredrag av Eva Kullgren. 
 - ”Ledarskap och färdigheter”
10.00  Årsmöte samt information från våra medlemsföretag.

Välkomstdrink, tre rätters med dryckespaket, kaffe och avec
Ankomst 19.4
Pris i dubbelrum 2.624:- per person
Pris i enkelrum 3.664:- per person
I priset ingår två nätter med frukost, buffé inkl 2 gl vin eller öl

Ankomst 20.4
Pris i dubbelrum 1.435:- per person
Pris i enkelrum 1.955:- per person

Clarion Hotell
Telefon: +46 19 670 67 00

Fax: +46 19 670 67 50
E-post cl.orebro@choice.se

Org. nr: 556571-6601
Kungsgatan 14

70211 Örebro , Sverige

Clarion Hotel Örebro ligger på restaurangtäta Kungsgatan i Örebro. Med 300 
meter till slottet och en kort promenad till historiska Wadköping bor du så 

centralt det går. Välkommen till ett modernt hotell med färgstarka rum och 
Kitchen & Table-restaurang!

“Det är lätt att bli förälskad i Örebro
Att bli kär i en stad som Örebro är enkelt. Allt 
som behövs är ett trevligt sällskap att förälska 
sig i, en vacker stad som hjälper kärlekskemin 
på traven och (om vi ska vara ärliga) en utsökt 
personlighet. Ja precis, det är din personlighet 
vi pratar om nu. Vi har staden och den vär-
mande kärleksvinden, om du tar med dig det 
andra så kommer allt att ordna sig. Boka en 
helg i kärleksstaden Örebro – en weekend som 
förändrar livet.
En fantastisk restaurangstad. Det är så tätt 
mellan matupplevelserna att ni på en enda gata 
kan välja mellan italienskt, indiskt, tapas, fisk 
och skaldjur, brasserie, burgare, närproducerat, 
vegetariskt, sushi, asiatiskt och mycket mycket 
mer.
Rådet är enkelt och rådet är rätt – starta er 
bästa kärlekskväll med en fantastisk måltid. I 
kärleksstaden Örebro finns det högsta klassens 
mat för alla smaker”.
www.visitorebro.se/karleksstaden

gertove@sjmf.se
SJMF c/o Gert-Ove Ellström, 
Einar Hansens Esplanad 71, 

211 13 Malmö
Vid eventuella frågor, ring 

0705-95 09 20
Mer information om årsmötet finner du på 

vår hemsida www.sjmf.se


