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Västra Medelpads Brukshundklubb
Ordförandeordet:

Jag tackar för ert förtroende att leda
klubben under det närmaste
verksamhetsåret. Jag som tackar är
er nya ordförande, Birgitta Forsberg.
Jag bor i Östersund men har mitt
barndomshem i Ljungaverk. Detta
betyder att jag inte kommer att kunna
delta på alla aktiviteter men att jag
ska göra så gott jag kan med min
medverkan. Övriga sysslor som en
styrelseordförande gör kan, med en
bra delegation, göras på distans.
Givetvis kommer jag att arbeta på
plats på våra styrelsemöten. Jag har
en tidigare erfarenhet som
ordförande i klubben, så man kan
kalla mej återanvänd eller recycled!
Om jag är en sopa får framtiden visa.

Min ambition och min tanke
gällande klubben är att dels
försöka jobba fram en starkare
ekonomisk grund men framför
allt arbeta med stämningen på
klubben och samhörigheten.
Likt en konung (i övrigt inga
jämförelser) har jag en devis
som kommer att vara mitt
mantra under året: Vi Träffs och
Trivs Tillsammans!

Birgitta
Ordförande

KICK-OFF ÖPPET HUS
Söndag den 27 mars kl 12 – 14
träffas så många som möjligt
för att trivas tillsammans.
Redan nu pågår Öppet Hus varje söndag kl 12-14.
Men för att locka även er som ännu inte kommit i gång
så arrangerar vi denna Kick-Off!
Dra med er era hundar och kom till klubben denna dag
för att
TRÄFFAS OCH TRIVAS TILLSAMMANS.
Varmt Välkomna!

Ni som spelar Bingo Lotto – Kom ihåg att välja
Västra Medelpads Brukshundklubb
som förmånstagare vid ert Lottköp!
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