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Informationsblad från Nedansiljans Brukshundklubb

Viktig information till alla medlemmar!
All info till er medlemmar kommer hädanefter endast att läggas ut på hemsidan och
skickas som mail till de som uppgett mailadress till medlemsregistret på Mina sidor.
Vill man ändå få hemsänt per post, hör av er till sekreteraren Anna Thunell 😊
Detta gäller särskilt utlysning av medlemsmöten och då även årsmötet.
Detta gör vi för att spara in på arbete med tryckning och portokostnad 😊
Mvh. Styrelsen
Gör så här första gången du går in på Mina sidor
Gå in på:
www.brukshundklubben.se - Klubbar & medlemskap - Mina sidor
Sedan, gå in på: Registrera mig på Mina sidor, fyll i medlemsnummer, personnummer
(ååååmmdd-xxxx) och e-post, skicka (om du inte har ditt medlemsnummer kan
du kontakta kassör Kerstin Nygårds eller Nina Christoffersson så får du hjälp)
När du har fyllt i alla uppgifter får du ett mejl med en länk, gå in på länken och skapa ditt eget
lösenord för Mina sidor.
Skulle du inte få något mejl, kolla först i din skräpkorg då det skickas från en noreply-adress.

29 april har vi gemensam städdag på klubben från kl. 10.00 och framåt
Vi hjälps åt att städa, räfsa å fixa…. ta gärna med krattor om ni har 🤗
För nog är det väl trevligt med en snygg å städad anläggning 😆
Alla bjuds på korv å gofika 🍵🍩☕ Välkomna!! 🤗

Medlemsmöte 15 maj kl. 19.00 Välkommen!! Vi bjuder på fika!!
Vecka 16 drar vi igång försäljningen av New Body!
Detta för att få lite extra klirr i klubbens kassa! New Body har fina kläder i
jättebra kvalité, bra priser och är otroligt lättsålt, speciellt nu när systemet
är uppdaterat med en enkel webbshop. Hoppas att så många som möjligt kan och vill hjälpa till.
Mer information kommer på hemsidan och på Facebook.

Nu är det dags!! Vi behöver fylla ”veckolistan”
Hej! Jag heter Hanna och är ny stugvärdinna och den som ska hålla igång städschemat på
klubben.
Önskedrömmen är fortfarande att 52 st medlemmar tog ansvaret en varsin vecka för skötsel av
plan, stuga och paviljongen! Sommarveckorna vattnar man blommor etc. Förhoppningsvis
kommer Lars Hagelin att klippa gräset lika exemplariskt i år som han gjorde förra sommaren.
Vinterveckor skottar man framför portar och dörrar och sandar vid behov. Varje vecka städar
man lite enklare i klubbstugan, paviljongen och på toaletterna. Vår och höstveckorna kanske
man kan tvätta något fönster eller torka ur något skåp eller kratta några löv om man vill. Lista
kommer att finnas i stugan där man kan notera det man gjort under sin vecka, så att inte alla
tvättar samma fönster t.ex. Skynda er att paxa er vecka eller veckor om ni kan ta flera! Lista
finns på hemsidan.
Maila: hanna.norin.83@gmail.com och anmäl ditt intresse
Kom ihåg att du får värdefulla poäng till poängjakten för varje timme du hjälper till!

