
KlöverDam är ett affärsnätverk för kvinnor som driver egna företag samt för  
kvinnor i ledande positioner. 

SOM MEDLEM I KLÖVERDAM är du en del av ett nätverk av spännande 
kvinnor från olika branscher och med olika kompetenser. Tillsammans kan vi 
ge varandra stöd och utvecklas utifrån våra egna förutsättningar. 

Under året arrangeras träffar av olika slag, med möjlighet att hitta sam verkan 
och utbyten samtidigt som vi umgås och har trevligt. 

VARJE MEDLEM ÄR VIKTIG för nätverket och ju fler vi är desto större blir 
möjligheten att påverka i viktiga frågor och vara en aktiv part tillsammans med 
Örnsköldsviks övriga näringslivsorganisationer.

Som medlem väljer du själv hur mycket du vill delta. Även om du inte hinner 
delta i aktiviteter så ger ditt medlemskap oss tyngd att driva viktiga frågor för 
oss företagande kvinnor.

UNIKT ERBJUDANDE!
Bli medlem nu och få medlemsskap för hela 2018 också! Gör så här: 
Betala in medlemsavgift 400:- till 
Swish 123 512 2981 eller Bankgiro 5507-0221

Mejla sedan den information du vill ha om dig och ditt företag på vår webb 
www.kloverdam.org till:  gabriella.roschmann@gmail.com

Ja, jag vill bli medlem i Klöver Dam

Namn  ........................................................................................................................................................................................................

Företag .....................................................................................................................................................................................................

e-post  .......................................................................................................................................................................................................

Telnr  .......................................................................................................................  
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