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Mari har ordet: 
Hej Medlemmar! 
För er som inte känner mig så är jag 
ledamot i styrelsen och ska försöka 
knåpa ihop detta blad. 
 
Nu är vi inne i november och när jag 
skriver detta är det exakt 1 månad till 
jul. Snön har börjat komma så smått 
och så ljuset med den. På klubben 
rör det sig fortfarande med lite kurser, 
tex rallylydnadskurs som tar 
långledigt till februari nästa år. 
Jösses det lät länge men det svishar 
bara till så är vi där. 
 
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, titta på plus och minus?  
 
 

  
Det är ett härligt gäng av  
funktionärer i våran klubb. Det 
gäller att hålla sig uppdate och 
se möjligheter och inte 
svårigheter och vi ser med 
tillförsikt på framtiden. 
 
I februari har vi klubbens 
årsmöte, vilket ni kallas till i 
detta blad. Söndag den 19 
februari klockan 15.00. Jag 
hoppas vi ses då och att ni 
rannsakar vårt arbete. Efter 
mötet bjuder vi på fika. 
 

God Jul och  
Gott Nytt År 
Mari 
Ledamot i styrelsen 
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Välkommen på lite julmys . 

Söndag den 4 december klockan 15.00 träffas vi på klubben, funderar lite 
över vilka aktiviteter vi vill ha i framtiden.  
Tar en tänkare på vad vi alla kan bidra med. Alla bidrag litet som stort 
välkomnas. Vi äter lite julgröt, skrattar och har roligt tillsammans. 
Anmälan till Mari 070-6252118 så vi vet hur många hungriga som vill 
umgås tillsammans, senast 11.00 samma dag. 
 

Tävling 

 

Vad heter vårt klubbhus? 
 
1 Brukshunden 
x Brukstorpet 
2 Hundtorpet 
 
Hur många tänder har en vuxen hund? 
 
1 38 stycken 
X 40 stycken 
2 42 stycken 
 
Vad heter vår ordförande? 
 
1 Birgitta Forsberg 
X Mari Forsberg 
2 Inger Forsberg 
 
 
 
Skicka ert svar senast 20/12 till tas@vastramedelpad.nu 
 
Vi lottar ut ett pris bland dom rätta svaren. 

mailto:tas@vastramedelpad.nu


 

kallar sina medlemmar  till 

 
ÅRSMÖTE  

söndag den 19 februari   
kl 16.00 i klubbstugan 

Efter mötet bjuder vi på fika 
Alla handlingar kommer att anslås på hemsidan 

www.vastramedelpad.nu  
 

På programmet: 
Dagordning enligt stadgarna 

Utdelning av årspriser och utmärkelser 

 
 
 
 

 

            
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vastramedelpad.nu/


Om du spelar Bingo Lotto, 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 2022: Pierre Fixare 
ICA Ånge   PN Bygg, Ånge 
Ånge Optik    Nisseverkstan AB, Ånge 
Roselina’s Kennel  Eklids, Ånge 
Gulf, Ånge    Elkapsling AB, Alby 
PÅ Tryck, Ånge  Mitt-Lack, Ånge 
Ulrika Vet                     Bränna Natur AB 

 
och önskar alla  

God Jul och Gott Nytt SamarbetsÅr 2023! 
 
 

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 2023! 

God Jul och 

 Gott Nytt År 

till er alla  

från oss alla! 
 
 

begränsa tiden för rak 

http://www.folkspel.se/bingolotto

