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

Västra Medelpads Brukshundklubb
Ordförandeordet:

Hej Medlemmar!
Nu är vi inne i december, julen
kommer med stormsteg. Även snön
har kommit även om isen tidvis
blänker blå på gator och torg. Men
snö eller inte, den 22 december når
vi sommarsolståndet och sen blir det
ljusare, med eller utan snö.
Inför det nya året och vårt årsmöte
blir det bråda dagar med att
sammanställa alla handlingar. Men vi
får också ta oss en funderare
varthän vi vill komma under nästa år,
både som klubb och som alla
individuella hundägare. Några mål
bör vi ju ha att sträva mot. Framför
allt måste vi öka medlemsantalet.
SBK:s värdegrund där vi värnar alla
människors lika värde kommer att
genomsyra
även
nästa
års
verksamhet. Dessutom värnar vi vårt
antidrog- och antimobbingarbete.

I år har vi Öppet Hus på klubben
under vintern. Se Facebook för
mer information.
I februari har vi klubbens
årsmöte, vilket ni kallas till i detta
blad. Lördag den 17 februari
med efterföljande fika. Jag
hoppas vi ses då och att ni
rannsakar vårt arbete. Om ni har
önskemål
och
idéer
om
kommande verksamhet så mejla
mig, får vi se om vi får med det i
verksamhetsplanen.

God Jul och
Gott Nytt År
Birgitta
Ordforande@vastramedelpad.nu

ÖPPET HUS
har vi i år
på klubben Vi tror fortfarande att våra hundar fortfarande
tål lite vinterkyla. Se vår Facebooksida om tider och andra
aktiviteter.

Respektera Ånge Kommuns
Raketbegränsningar. Raketer och smällare är
endast tillåtna på nyårsafton vid midnatt.

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 Annika Strand 0706074177 eller Annica
Andersson 0702725312.

kallar sina medlemmar till

ÅRSMÖTE
lördag den 17 februari
kl 16.00 i klubbstugan
Alla handlingar kommer att anslås på hemsidan
www.vastramedelpad.nu
Vill du ha handlingar dig tillskickad meddela Lena
sekreterare@vastramedelpad.nu.

På programmet:
Dagordning enligt stadgarna
Utdelning av årspriser och utmärkelser

Efter årsmötet bjuder vi på
smörgåstårta i klubbstugan.

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; www.bingolotto.se/prenumeration
sedan följer du instruktionerna

Vi tackar våra Sponsorer för 2018:
ICA Ånge
PN Bygg, Ånge
Ånge Optik
Nisseverkstan AB, Ånge
Eklids, Ånge
Gulf, Ånge
Elkapsling AB, Alby
PÅ Tryck, Ånge
MittMitt-Lack, Ånge
Pierre Fixare
och önskar alla

God Jul och Gott Nytt SamarbetsÅr 2019!
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 2019!

God Jul och
Gott Nytt År
till er alla
från oss alla!
TACK till Ånge Kommunstyrelse som vågade ta steget
och begränsa fyrverkerier. Respektera tiden.

