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

Västra Medelpads Brukshundklubb
Ordförandeordet:

Hej Medlemmar!
Nu är det dags att sammanfatta detta
år, 2011. Mitt år som ordförande
nalkas också sitt slut, sedan om det
blir ett år till får framtiden utvisa.
Vi har under året, vilket verksamhetsberättelsen kommer att visa,
genomfört en hel del verksamhet.
Två terminer med kurser, terminer
som varit långa, har genomförts. En
valpkurs har nyss startats fastän vi
redan nått en vecka in i december.
Ett digert tävlingsprogram har också
rotts iland.Ett stort tack till våra
funktionärer och övriga medhjälpare
vid alla våra arrangemang, det är ni
som gör klubben just så trevlig som
alla säger att den är. Och Tack för all
god mat och gott fika som vi kunnat
avnjuta. Det är allt detta som gör att
vi kan träffas och trivas tillsammans.

Vi har under året ökat medlemsantalet i vår klubb med drygt 10
% vilket är mycket glädjande. Vi
har också en synnerligen aktiv
hemsida och har också
etablerat oss på Facebook. Allt
för att kunna kommunicera med
våra medlemmar.
Detta medlemsbrev innehåller
även inbjudan till årsmötet som
går av stapeln i februari. Så jag
hoppas vi alla ses på årsmötet!
Till dess:

God Jul
och
Gott Nytt År
Birgitta
Ordförande

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 2012!

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

Tips!
Ge en annorlunda julklapp till den behövande:
Ge ett presentkort på kurs hos oss!
Vårt kursprogram finns på hemsidan:
www.vastramedelpad.nu
Eller så belönar ni er själva och er hund med en kurs på
nyåret, dvs våren 2012!

kallar sina medlemmar till

ÅRSMÖTE
söndag den 12 februari
kl 14.00 i klubbstugan
Alla handlingar kommer att anslås på hemsidan
www.vastramedelpad.nu
Vill du ha handlingar tillskickad dej meddela vår sekreterare
Susanne su.almgren@telia.com alt telefon 0727 49 10 50

På programmet:
Dagordning enligt stadgarna
Utdelning av årspriser och utmärkelser
Kom ihåg att skicka in era tävlingsresultat för 2011 till
vastramedelpad@gmail.com
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-------------------------------------------------------------------Vi tackar våra Sponsorer för 2011:
Ånge Bokhandel
Ånge Optik
Callans Trä
Shell i Ånge
Fritidsboden i Ånge
ICA Ånge
och önskar alla

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen 2011 och Sammankallande i Sektorer o Kommittéer
finns på vår hemsida www.vastramedelpad.nu
Vi finns även på Facebook

Om du spelar BingoLotto, kör ett abonnemang med Västra Medelpads Brukshundklubb som
förmånstagare. Du får lotterna bekvämt hem i brevlådan och klubben får ett bidrag för varje lott.

