
 

Till samtliga klubbpresidenter och sekreterare i D233 

 

Hej! 

Nu när hösten står och knackar på dörren fastän sommaren försöker med alla medel hålla sig kvar, 

drar vi igång med våra efterlängtade IW möten. Vi hoppas att pandemin håller sig i schack och att vi 

kan hålla fysiska möten, vilket är så mycket roligare och vi blir mer delaktiga. 

Ibland blir det inte riktigt som planerat och vår tilltänkta distriktspresident Madeleine Ingmarstedt 

meddelade för några dagar sedan, att hon fått ändrad livssituation och önskade avstå sitt år som DP. 

Vi inom VU har försökt lösa det på så smidigt och snabbt sätt som möjligt och Annkatrin Forsling tar 

den officiella rollen som distriktspresident. VU kommer att hjälpas åt och dela på många av 

arbetsuppgifterna och hoppas ni har förståelse för det.  

Lite information vad som händer i distriktet i höst: 

Informationsmöte har nu varit i helgen 20–21 augusti i Gävle där de flesta i vårt VU deltog. Mötet är 

arrangerat av SIWR och samtliga distrikt har representanter med på mötet. De som funderat på hur 

det går med vårt projekt för narkotikasökhundarna kan jag berätta att Gertie Stenkula vår 

nationalreprepresentant informerade, att man ännu inte har något slutgiltigt besked från Tullverket 

hur det kommer att gå. IW’s krav är detsamma som det varit hela tiden dvs att vi vill få redovisning 

hur våra skänkta pengar används och till vilka hundar.  Detta har Tullverket först sagt att de har svårt 

att garantera, men gör nu en ny genomgång och skall återkomma. De pengar som kommit och 

kommer in tar SIWR hand om och spar tills vi får information från Tullverket hur det går. 

Bollnäs-Edsbyn firar 60-årsjubileum den 27 augusti och är vår äldsta klubb i distriktet. Vi önskar dem 

all lycka till med jubileet. Annkatrin Forsling DP och Annika Ahlqvist web- och IT-samordnare 

representerar distriktets VU. 

Distriktsårsmötet i Hudiksvall 24–25 september där program och anmälningsblankett är utsänd till 

alla klubbar i distriktet. Ingrid Haggårds past DP, Ulla Mueller distriktssekreterare, Kristina Norell 

distriktsskattmästare, Inger Bäckström DISO och Annika Ahlqvist distriktets web- och IT-samordnare 

representerar distriktets VU. 

Borlänge-Tunabygden firar 50-årsjubileum 9 november. Vi önskar även dem all lycka till med 

jubileet och program kommer att sändas ut i tid för detta.  

Ha nu en riktigt bra höst och vi återkommer med information. 

Gävle 21 augusti 2022 
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