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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 2014: Pierre Fixare
ICA Ånge
PN Bygg, Ånge
Ånge Optik
Nisseverkstan AB, Ånge
Callans Trä
Eklids, Ånge
Gulf, Ånge
Elkapsling AB, Alby
PÅ Tryck, Ånge
Mitt-Lack, Ånge
TK:s Bildelar, Ånge
Agria Djurförsäkring
och önskar alla

God Jul och Gott Nytt SamarbetsÅr 2015!
Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb vill framföra sitt

varma tack

till alla medlemmar, funktionärer och frivilliga, ni har

alla i stort som smått bidragit till vår klubbs fortlevnad och
utveckling.

Vi avslutar nu detta år och ser fram emot ett aktivt 2015!

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

Och kom ihåg: Tänk på våra hundar vid nyår,
begränsa tiden för raketer och smällare.

MITTHUNDEN
Västra Medelpads Brukshundklubb
Ordförandeordet:

Hej Medlemmar!
Nu är vi inne i december, julen
kommer med stormsteg. Tyvärr gör
inte snön samma framsteg. Men snö
elelr inte, den 22 december når vi
sommarsolståndet och sen blir det
ljusare, med eller utan snö.
När vi nu går mot nytt år är det dags
för förtroendevalda, både i styrelse
och sektorer/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.

Nu i december har vi åter
öppnat
inomhuslokalen
på
Mejeriet i Ånge, som gör det
möjligt för er att träna inomhus.
Ta tillfället i akt!
I februari har vi klubbens
årsmöte, vilket ni kallas till i
detta blad. Lördag den 21
februari med efterföljande supé.
Jag hoppas vi ses då och att ni
rannsakar vårt arbete.
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Birgitta
Ordförande

Inomhus träningslokaler
Fortsätt träna även under den kalla årstiden.
Vi har även i år tillgång till en lokal i Mejeriet, Ånge som är
10 x 15 meter stor. Ett schema kommer att finnas om vilka
tider vi har tillgång. Den informationen finns på Facebook
och på vår hemsida www.vastramedelpad.nu
Lokalen kommer att vara tillgänglig december – mars och vi har
öppet hus på tisdagar 18 – 20 utan medlemstvång. Kostnad
50kr/tillfälle. Abonnemang för medlemmar kostar 150 kr/månad
eller 400 kr för hela perioden. Vid abonnemang får man tillgång till
lokalen vid alla tider vi har under veckan. För mer info se Facebook
eller hemsidan. Märk din inbetalning med Mejeriet och ditt namn.

kallar sina medlemmar till

ÅRSMÖTE
lördag den 21 februari
kl 18.00 i klubbstugan
med efterföljande medlemsfest.
Alla handlingar kommer att anslås på hemsidan
www.vastramedelpad.nu
Vill du ha handlingar dig tillskickad meddela Ingrid
sekreterare@vastramedelpad.nu alt telefon 070 356 5450

På programmet:
Dagordning enligt stadgarna
Utdelning av årspriser och utmärkelser

Valberedningen behöver din hjälp!!!
Är du intresserad av styrelsearbete eller vill du arbeta direkt i en
verksamhetssektor/kommitté? 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!
Sammankallande valberedning Susanne Almgren 072 7491050

Ca kl 19.00 Medlemsfest i
klubbstugan.
Anmälan senast 15 februari
till Birgitta ordforande@vastramedelpad.nu
alt. 070-3723734
Pris 120 kronor

