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Hej medlem! 

Året börjar lida mot sitt slut, advent är här och vi inväntar den stundande julen. Vi har nyligen haft 
vår Torpsista, en trevlig middag där alla medlemmar var inbjudna. Det blev en mysig kväll, lagom 
trångt i klubbstugan, trevlig stämning och god mat. Det blev lite av en uppföljning på förra årets 
80-årsjubileumsmiddag. Det innebär väl ändå att vi nu skapat en ny tradition i vår klubb? Vi får 
planera för en Torpsista även nästa år!

Det är glädjande att vi även denna vintersäsong ges möjlighet att träna i växthusen hos Holmen 
Skog i Gideå. Alla är välkomna på söndagarna kl 10-14, det är egenträning som gäller och vi visar 
hänsyn till varandra när vi tränar. Alla våra aktiviteter finns i vår kalender på hemsidan, håll gärna 
koll där även om vi har en lite lugnare period framför oss. 

Snön är i antågande vilket uppskattas av många som åker skidor med hunden. Vi har en fantastisk 
möjlighet att kunna åka skidor med hund i spåren på Skyttis. En uppmaning till alla att vi håller oss 
till de tider då hund är tillåtet i skidspåren och vi plockar självklart upp efter vår hund. Denna 
möjlighet att få åka skidor med hund på toppenspår är absolut inte självklar och något som vi ska 
vara rädda om. 

Valberedningen har lämnat sitt förslag till styrelse för 2023 (info finns på hemsidan). Det finns 
dock fortfarande möjlighet att lämna förslag, fram till den 15 december kan du som medlem 
lämna in ditt förslag till styrelsen, enklast via vår mailadress info@sbk-ovik.se. Kom ihåg att den du 
nominerar måste vara tillfrågad och villig att ställa upp. Med nomineringen ska det även följa en 
liten presentation av personen. 

Våra verksamheter har nu skrivit ihop sina verksamhetsberättelser för 2022 samt sin planering och 
budget för nästa år. Vi går ett spännande 2023 till mötes med rekordmånga medlemmar. Vi i 
styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som engagerar sig i våra olika verksamheter, 
utan er inget ÖBK! 

En påminnelse om årets sista möte den 5 december, vårt uppskattade grötmöte. Vi inleder  
kl 18.00 med ett anläggningsmöte och börjar medlemsmötet 18.30. Därefter blir det julgröt till 
alla! Hoppas att just du kommer! 

Innan året är slut är det även dags att ansöka om klubbens priser. Mer information om vilka priser 
som finns hittar du på hemsidan, under rubriken Klubben. Ta även chansen att nominera någon till 
det kanske finaste priset, utmärkelsen Årets ÖBK-are. 

Håll gärna koll på vår hemsida www.sbk-ovik.se. Vi finns även på Facebook och Instagram. Har du 
frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta styrelsen, slå en signal eller använd 
info@sbk-ovik.se 

Styrelsen för Örnsköldsviks Brukshundklubb 
Monica Backerholm, Malin Nimrodsson Ögren, Anna-Carin Melander, Susanne Gunnarsson, Helena 
Hägglund, Mia Lundstedt och Julia Hörnfeldt. 
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