Nr 1/2013

MITTHUNDEN
-----------------------------------------------------------------------Ett medlemsblad från:

ICA ÅngeTACK FÖR ERT STÖD!
Västra Medelpads
Brukshundklubb
Ordförandeordet:

Hej Medlemmar!
Årsmötet har varit och där utsågs en
ny hedersmedlem i vår klubb. Det var
Ove Wikström som fick denna
hedersbetygelse. Han är väl värd
denna, jag vet inte hur vi skulle klara
oss utan honom eller alla andra
mycket
duktiga
och
viktiga
medarbetare i vår klubb.
Jag tackar för förtroendet att leda
klubben ett år till och tänker fortsätta
försöka utveckla klubben in i
framtiden. En utvecklig som sker i
samarbete med alla duktiga och
viktiga medarbetare i klubben. Detta
är viktigt! Utan medlemmarnas
engagemang står vi oss slätt i
klubben. Det är bara tillsammans
som vi kan gå vidare.
I detta nummer presenterar vi lite om
Hundens Dag, en ungdomsdag, MH
samt kallar till medlemsmöte. Kom
också ihåg att ofta titta in på vår
hemsida
www.vastramedelpad.nu
eller på facebook för att uppdatera er.

Det finns nu möjlighet att
anmäla sitt intresse av att ta del
av
olika
mailinglistor
på
hemsidan. Ni kan även anmäla
att få detta medlemsblad via
mejl om ni så önskar.
Vi önskar också att fler anmäler
sin mejladress så vi kan
uppdatera
medlemsregistret.
Antingen gör ni det själv via
SBK:s hemsida eller så skickar
in mejladressen till webmaster.
På sista sidan kan ni läsa vilka
som valts i styrelse och
sektorer/kommittéer
Må väl med era hundar!

Birgitta
Ordförande

KALLELSE till
Medlemsmöte
Söndag den 7 april kl 18.00
är det medlemsmöte på klubben.
Först genomför vi de mötespunkter som ska tas upp på ett möte
som detta, sedan informerar vi om våra verksamheter.
Vi vill gärna höra vad det finns för önskemål hos våra medlemmar
så ta chansen att göra er röst hörd!
Fika utlovas så kom till detta medlemsmöte så vi får

TRÄFFAS OCH TRIVAS TILLSAMMANS.
Varmt Välkomna!
Slit er
loss
och
kom!

Ungdomar! Se hit!
Söndag den 25 maj kl 13.00
ordnar vi en gratis Prova-På-dag med en mängd olika aktiviteter.
Kanske mynnar detta ut till en alldeles egen ungdomsverksamhet i
framtiden.
Anmäl ditt deltagande till hus@vastramedelpad.nu eller 0703723734
Vill du låna hund, anmäl också det!

HUNDENS DAG
Kristi Himmelfärdsdag 9 maj
Denna torsdag anordnar vi olika hunduppvisningar, prova-på, hundkärra,
marknad och diverse andra aktiviteter på vår klubb.
Vi kommer att ha stor uppvisning som dagens höjdpunkt.
Om du är intresserad av att hjälpa till så mejla till
hundensdag@vastramedelpad.nu eller ring Birgitta 070 – 372 3734
Om du vill vara med på marknaden eller med informationsbord mejla
ovanstående adress. För sponsorer tar vi ingen bordshyra, men för andra
kommersiella aktörer kostar bordshyran 200 kronor. Hör av er!
Givetvis kommer det att finnas möjligheter att köpa fika, hamburgare mm.
Hela arrangemanget sker i samarbete med Studiefrämjandet.

Vi Träffs och Trivs Tillsammans!

Städdag på klubben
Håll utkik efter vår kallelse som kommer på hemsidan och på facebook om
vår vårstädningsdag då vi alla hjälps åt med krattning, fönsterputs,
kaffekokning, hamburgergrillning mm.
Det blir en trevlig dag med en del arbete och mycket skratt och umgänge.

Öppet Hus
Söndagar kl 12 – 14 träffas vi och
trivs, tränar och träningstävlar på klubben.
Kom du också!

Intresserad av Mentalbeskrivning??
Vi arrangerar MH så fort tillräckligt intresse finns, och vi får tag på
beskrivare som kan tjänstgöra. Anmäl ditt intresse till Kristina:
rus@vastramedelpad.nu
Intresserad att utbilda dej? Kontakta Kristina!
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----------------------------------------------------------------Styrelsen 2013
Ordförande Birgitta Forsberg
Vice ordförande Marianne Hyllested
Sekreterare Susanne Almgren
Kassör Ingela Jonsson
Ledamöter: Ove Wikström, Åke Sällström, Malin Savander
Suppleanter: Jessica Bergström, Jens Wikström

Sammankallande i Sektorer o Kommittéer
Hundägarutbildningssektorn (HUS): Birgitta Forsberg
Tävlingssektor: Mari Kärfstedt
Rallygruppen: Julia Nilsson
Rasutvecklingsektorn (RUS) mental: Kristina Westberg
Kontaktperson Tjänstehund: Ronny Lundahl
Kökskommittén: Lena Hedlund
Fastighetskommittén: Ove Wikström
Mer kontaktuppgifter finns på vår hemsida: www.vastramedelpad.nu
Där kan du även se hur vi ser ut, vi som jobbar i styrelsen, sektorer och
kommittéer

VÅRA SPONSORER:
Följande företag sponsrar oss på årsbasis, vill du bli en av dom kontakta
viceordforande@vastramedelpad.nu

Pierre Fixare
Agria djurförsäkring
Djurkliniken i Sundsvall
Ånge Bokhandel
ICA Ånge

Ånge Optik
Callans Trä
Shell i Ånge
Fritidsboden i Ånge

Kom ihåg att välja Västra Medelpads Brukshundklubb som
förmånstagare vid ert BingoLottoprenumerationsköp!

