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Gristorps Eridge&iflskaps styrelse vrld

den 2/3 1950.

ordf. Direkt?3r Benct Bladh, JrLstorp,

sekr. :KUpnan GUsta Rinår,

j / 1511)1 lj.

Q3 ,jjy csä/L/a

vid årsmöte

tel 1 (kl 9—17. 333)
120( 363)

kassör: Fru Inga Saituolsson —“

övriga: HrrSture Perc:.Fon,Werner Eoanuelsson scit

Arne Svcns2on.

fln John Uyberg och 53ertil Larcson

till sekreteraren Dcx 25,Grstorp
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Väs%’götlands Brid:eförbund,
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Enligt SveriEes Bridr;eförhunds hegiran insändes

härjäte begärda uppgifter i 2 e::enplar.

Antalet medlennar i sällskapet son är berättigade

inträde i förbundet är 32 st.

Till stadgar för sällskapet är antagna de normal—

stadgar som förbundet rekommenderat.

Vi anaktar besked om avtiftens storlek samt vart

densamma skall sändas Tecknar

högaktningsfullt

(ji-asloips

bil/2 ex L /

0-rästorp den 6/3—50
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Vi ha tacksamt emottagit uppgifterna om styrelse—

sändas till förbundets kassör Advokat R.

hoim. Av avgiften vidarebefordras sedan kr.

Pehrsson, Tida

1:— per med-

lem till Sveriges Bridgeförbund.

Högaktningsfullt
/

Grästorpe Bridgesällskap

0/0 Köpman Gösta Rim6r

Skövde den 15 mars 1950.

G r ä s to r p

4: ledamöterna. Avgiften kr. 1:50 per medlem torde benäget

För Västergöt.ands Brbdgeförbund
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Skövde den 15 mars 1950.

) ‘1

Sveriges Bridgeförbund

• 0/0 Redaktör Einar Werner,, Strindbergsgatan 50,

Stookholm
-r

- Härmed översändes uppgift om styrelse mm.

ang. nyanslutna klubben”Grästorps Briggesällskap”.

För Västergötlands Bridgeförbund

se kr.
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Undertecknad 4r taoksaa ttr nednr;C ende up;gitter

snarast möjligt. d

OMt,: natt, adress och tel.?
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Sawm uppgifter för övriga styrele.ledaWter.

Klubbens redloasantal och till vem korrespondasn

skall stÄllas,

Jör vilken tid styrelsen valts,

Skövde den 16 anra 1050.

För VUsterg6tlands Bridgeförbund

Åk. Eriksson, flox 117, Skövde.

sekr.


