AUGUSTI 2010

Club Show 2013

Hej!

Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få

Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett

arrangera Club Show 2013. Tag chansen och skicka in

nyhetsbrev från klubbstyrelsen.

er ansökan. Mer information kan ni få av exteriöransvarig Ingrid Grundström.

Möten om framtidens SSRK

E-post: exterior@goldenklubben.se

Som ni säkert redan har sett så har SSRK inbjudit till ett

Ansökan om Open Show

antal medlemsmöten runt om i landet. Rasklubbar,
avdelningar och lokala aktivitetsgrupper är inbjudna.

Det är viktigt att ansökningarna om att arrangera

Det är viktigt att vi alla engagerar oss och går på

Open Show kommer in i tid för att det ska fungera

mötena. Både för att få en känsla för hur man tänker i

med planering och annonsering. Senast den 1 juni

andra klubbar och givetvis för att få möjlighet att själv

året innan ska ansökan ha kommit in till exteriör-

få ha synpunkter. Det är en stor och viktig fråga, som

ansvarig

kommer att påverka oss alla framöver. Inbjudan med

arrangerar Open Show i början av året är det viktigt

mötesdatum finns med som bilaga.

att planeringen är färdig i tid.

Figurantutbildning i Stockholm

Klubbmästerskapet 2011

Den 30-31 oktober anordnar sektion Stockholm/

Den 15–17 juli är fastställda datum för 2011 års

Gotland en figurantutbildning (B) till mentalbeskriv-

klubbmästerskap. Ingen sektion har ännu ansökt om

ning. Utbildningen äger rum på Vallentuna Brukshund-

att få stå som arrangör, så därför efterlyser vi någon

klubb. Klubben betalar kursavgiften för medlemmar

sektion som på egen hand eller i samarbete med

som vill går, mot att dessa ställer upp vid minst två

andra sektioner är villiga att ta på sig detta. Kontakta

tillfällen

Lotta Fornås snarast möjligt om ni är intresserade.

som

figuranter

på

någon

av

klubbens

beskrivningar.
Anmälan senast 10 oktober till Marie Ohlsson.
E-post: mentalitet@stockholm.goldenklubben.se

Sektionernas årsmöten
I år kommer fullmäktigemötet att bli en vecka tidigare
än vanligt – den 20 mars. Tänk därför på att planera in
era sektioners årmöten, så att ni dels hinner få fullmäktigehandlingarna som ska behandlas på årsmötet,
samt även på att namn på delegater ska skickas in
senast den 25 februari. Med andra ord bör ert årsmöte
planeras någon gång mellan den 7–24 februari.

i

klubbstyrelsen.

E-post: jakt@goldenklubben.se

För

sektioner

som

Särskilda jaktprov 2011

RAS/Avelskonferens

Inte många sektioner har ansökt om att få arrangera

Vi hoppas på en givande helg med golden retrievern i

officiellt jaktprov under 2011. Senaste datum för

fokus. Senaste datum för anmälan är 15 september.

ansökan var den 1 augusti. Det brådskar alltså om ni

Anmäl online via hemsidan.

har för avsikt att ha jaktprov nästa år. De sektioner
som sökt och vill ha en kopia på detta kan gärna
kontakta Lotta Fornås.

Medlemsvärvning i sektionerna

E-post: jakt@goldenklubben.se
Vid sektionsdagarna i mars pratade vi om att man i
Hantering och rapportering av jaktprov

varje sektion bör utse en person som är ansvarig för
medlemsvärvning. Så snart ni utsett en person i

SSRK:s kansli vill uppmärksamma alla på att provled-

sektionen är det bra om vi får vetskap om detta. Maila

ningen har ansvar för att kontrollera medlemskap,

namn och kontaktuppgifter till Eva Arnell-Ek som

eftersom det är obligatoriskt för att få starta på offi-

ansvarar för medlemsvärvning i klubbstyrelsen.

ciella jaktprov. Aktuell medlemslista kan man få från

E-post: pr@goldenklubben.se

kansliet.
Protokollen måste vara skrivna så att trycket syns
tydligt på alla kopior och är fullt läsbara.
Man får inte använda egenhändigt skrivna prislistor för
registrering. Det måste ske direkt på den speciella

Lycka till på höstens aktiviteter!

blankett som finns och vara undertecknad av domaren.
Anita
Rapportering om olämplig förvaring av hund
För att underlätta för arrangörer av utställning, prov
och tävling har SKK tagit fram en blankett och information om handläggning när incidenter inträffar som
ska rapporteras. Observera att rapporterna ska skickas
direkt till SKK:s Tävlingsavdelning och inte gå via t.ex.
SSRK. Blankett och information finns med som bilaga i
detta nyhetsbrev och kommer också att läggas ut i
sektionshandboken.
Manus till sektionsspalten i Golden Nytt
En vädjan från redaktionskommittén är att när ni
skickar material till sektionsspalten får ni gärna döpa
dokumentet efter sektionens namn. Det underlättar när
man ska sortera i allt inkommet material till tidningen.
Tack på förhand!

INBJUDAN TILL ALLA MEDLEMMAR I SSRK, RASKLUBBAR O AVDELNINGAR:

Framtidens SSRK
Hur kan framtidens SSRK se ut? Hur skulle den nya organisationen med ett medlemskap kunna se
ut? Hur fungerar vi lokalt idag, och hur kan vi bli bättre på att samarbeta i verksamheten?
SSRK bjuder in alla medlemmar från rasklubbar, avdelningar, sektioner, distrikt och
aktivitetsgrupper till lokala dialogmöten hösten 2010. Ta tillfället att berätta hur SSRK:s olika delar
fungerar lokalt, och att diskutera hur vi tillsammans kan skapa bättre verksamhet för
medlemmarna.
Du får också en presentation av det nya organisationsförslaget med ett medlemskap, som arbetats
fram under de gångna två åren. (Du finner en skriftlig presentation av detta i Apportören 1/2010
och på vår website.)
Lyssna, fråga, och bilda din egen uppfattning.
För aktuell möteslokal på din ort – se www.ssrk.se
Föranmäl dig gärna via mail till kansliet (info@ssrk.se) eller direkt till mig (ordforande@ssrk.se).
Givetvis är alla möten öppna för alla medlemmar oavsett avdelning eller rasklubb – har du
förhinder på det närmaste mötet, kom gärna en annan kväll.
Fredag 17/9, kl 19
Lördag 18/9, kl 16
Söndag 19/9, kl 16
Måndag 20/9, kl 19
Tisdag 21/9, kl 19
Onsdag 22/9, kl 19
Torsdag 23/9, kl 19
Fredag 24/9, kl 19
Lördag 25/9, kl 16
Söndag 26/9, kl 16
Måndag 27/9, kl 19
Tisdag 28/9, kl 19
Onsdag 29/9, kl 19
Måndag 4/10, kl 19
Tisdag 5/10, kl 19
Tisdag 12/10, kl 19
Torsdag 14/10, kl 19
Fredag 15/10, kl 19
Lördag 16/10, kl 16
Söndag 17/10, kl 16
Måndag 18/10, kl 19
Måndag 8/11, kl 19
Tisdag 9/11, kl 19
Onsdag 10/11, kl 19

ÖREBRO (Bergslagen)
GÄVLE (Gävleborg)
HUDIKSVALL (Gävleborg)
SUNDSVALL (Västernorrland)
ÖRNSKÖLDSVIK (Västernorrland)
UMEÅ (Västerbotten)
KIRUNA (Norrbotten)
LULEÅ (Norrbotten)
LYCKSELE (Västerbotten)
ÖSTERSUND (Jämtland/Härjedalen)
MORA (Dalarna)
BORLÄNGE (Dalarna)
KARLSTAD (Värmland)
VETLANDA (Småland)
RONNEBY (Södra)
HÖRBY (Södra)
LINKÖPING (Östergötland)
SÖDERTÄLJE (Östra)
VISBY (Gotland)
VÄSTERÅS (Bergslagen)
BROMMA/ARLANDA (Östra)
GÖTEBORG (Västra)
TROLLHÄTTAN (Västra)
HALMSTAD (Västra)

Vi uppdaterar med aktuella möteslokaler så fort dessa är klara.
Vi ses snart.
för Organisationsutredningen
Sverker Haraldsson, ordförande SSRK Hs

