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

Västra Medelpads Brukshundklubb
Ordförandeordet:

Hej Medlemmar!
Sista månaden, december, för året
har kommit till oss. Faktiskt har en
fjärdedel redan gått. Jag är långt ifrån
i fas med julstöket, men det som blir
det blir.
Nu
är
det
dags
för
oss
förtroendevalda, både i styrelse och
sektorer och kommittéer att blicka
bakåt och sammanfatta det som varit,
och blicka framåt på vad som ska
arrangeras kommande år. Det är som
i de flesta föreningar: Det här vill vi
göra och så här mycket kostar det,
kommer vi att klara alla aktiviteter
och ekonomi? Det är tydligt att vi har
en mängd mycket ambitiösa och
ekonomiska förtroendevalda och
funktionärer i vår klubb. Det gäller
hela tiden att gasa och bromsa på
rätt ställen.

Men det tycker jag att vi på det
stora hela gör.
I
januari
öppnar
vi
en
inomhuslokal på Mejeriet i
Ånge, vilket kostar för klubben
men de som tränar för lägga en
liten slant vilket gör att vi kan
utöka med denna nya aktivitet.
I februari har vi klubbens
årsmötge, vilket ni kallas till i
detta blad. Lördag den 22
februari med efterföljande supé.
Jag hoppas vi ses då och att ni
rannsakar vårt arbete.

God Jul och
Gott Nytt År
Birgitta
Ordförande

Inomhus träningslokaler
Fortsätt träna även under den kalla årstiden.
Vi har fått tillgång till en lokal i Mejeriet, Ånge (gamla
Kungsfotos lokaler) som är 10 x 15 meter stor. Ett schema
kommer att finnas om vilka grupper som har tillgång när.
Den informationen kommer på Facebook och på vår
hemsida www.vastramedelpad.nu Lokalen kommer att
vara tillgänglig januari – mars.
Det finns även att, genom abonnemang, träna i ridhuset
hos Ånge Ridklubb. Kostnaden där är medlemsavgift plus
250 kr/kalenderår. Hos Ånge Ridklubb har vi en fast tid på
söndagar kl 20 – 22, men man har även möjlighet att träna
så ofta man kan bara inte hästarna behöver ridhuset. OBS:
hästarna har alltid företräde.

Valberedningen behöver din hjälp!!!
Klubben behöver en ny sekreterare, kan du vara den rätte/a? Hör av
dej till antingen Birgitta ordförande som kan beskriva vad
förtroendet går ut på och/eller adjungerad till valberedning Mari
Kärfstedt. Var inte rädd att själv tala om att du kan och är
intresserad, det visar på initiativkraft och engagemang för klubben
och det behövs. Varmt välkommen med ditt intresse!
Birgitta 070-3723734
Mari 070-6252118

kallar sina medlemmar till

ÅRSMÖTE
lördag den 22 februari
kl 18.00 i klubbstugan
med efterföljande medlemsfest.
Alla handlingar kommer att anslås på hemsidan
www.vastramedelpad.nu
Vill du ha handlingar tillskickad dej meddela Susanne
sekreterare@vastramedelpad.nu alt telefon 070-289 56 61

På programmet:
Dagordning enligt stadgarna
Utdelning av årspriser och utmärkelser

Ca kl 19.00 Medlemsfest i
klubbstugan.
Anmälan senast 16 februari
till Birgitta ordforande@vastramedelpad.nu
alt. 070-3723734
Pris 120 kronor

Om du spelar BingoLotto, gör ett abonnemang med Västra Medelpads Brukshundklubb som
förmånstagare. Du får lotterna bekvämt hem i brevlådan och klubben får ett bidrag för varje lott.
Adress; http://www.folkspel.se/bingolotto sedan väljer du knappen ”prenumerera” till vänster och
följ instr
Vi tackar våra Sponsorer för 2013:
Pierre Fixare
Agria djurförsäkring
Djurkliniken i Sundsvall
Ånge Optik
Callans Trä
Shell i Ånge
Fritidsboden i Ånge
ICA Ånge
och önskar alla

God Jul och Gott Nytt År!
Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb vill framföra
sitt varma tack till alla medlemmar, ni har alla i stort som
smått bidragit till vår klubbs fortlevnad.
Vi avslutar nu detta år och ser fram emot ett aktivt 2014!

God Jul och
Gott Nytt År
till er alla
från oss alla!

