JANUARI 2011
Hej!

Ansök om sponsring online

Här kommer årets första nyhetsbrev från klubbstyrelsen.
Royal Canin har infört en online-tjänst för att underlätta
Goldenfullmäktige 20 mars

sponsringsförfrågningar till olika arrangemang. Man går in
på www.royalcanin.se och fyller i det formulär som finns

Kallelse och fullmäktigehandlingar skickas till sektionerna den

under länken ”sponsringsförfrågan”

31 januari. De frågor som kommer att behandlas på
Goldenfullmäktige tar ni upp på era sektionerns årsmöten, så

Sponsringsförfrågan måste ske minst sex veckor innan det

att de som sedan blir delegater har en uppfattning om

tänkta arrangemanget.

medlemmarnas vilja i de olika frågorna.
Handlerkurs jakt
Sektionsdagarna 19-20 mars
Boka redan nu helgen den 2-3 april, för då arrangeras en
Kallelse och preliminärt program för sektionsdagarna skickas

handlerkurs med inriktning jakt i Stockholmstrakten, med

ut första veckan i februari. Har du något du gärna vill att vi tar

instruktörerna Lotta Treiberg och Lotte Lydeking. Under

upp på sektionsdagarna? Hör i så fall av dig till vår sekreterare

lördagen genomförs själva handlerkursen för att under

Annika Sahl-Kadar, E-post: sekr@goldenklubben.se

söndagen omsätta kunskaperna rent praktiskt under ett
dummytrial. Kursen är under planerande och därför är ännu

Temat för årets sektionsdagar är: ”Föreningsarbete är kul”

inte platsen fastställd. Vi återkommer med kursinbjudan på
hemsidan.

Poängkampen
Inspirationshelg för funktionärer
Ingen av de sektioner som ansökte om priset ”Årets sektion”
uppfyllde kriterierna, nämligen att man måste ha samlat

Under 2011 genomför vi en inspirationsträff för funktionärer

poäng i varje aktivitet. Någon sektion har framfört synpunkter

och medlemmar vi hoppas kunna värva som funktionärer i

på att det är svårt att nå upp till statuterna. Klubbstyrelsen

klubben. En första träff är beslutad till västra Sverige den

beslutade att vi ska ta upp frågan på sektionsdagarna.

22-23 oktober. Den träffen kommer att utvärderas innan vi
tar beslut om eventuellt fler träffar i andra delar av landet.
Har du idéer och tankar om detta?
Kontakta oss med eventuella förslag eller synpunkter:
Annika Andersson avel@goldenklubben.se
Eva Arnell Ek pr@goldenklubben.se
Eva Sjölinder Hansson ekonomi@goldenklubben.se
Med tillönskan om en skön vår!

Open Show domarlistan
Domarlistan för Open Show är nyligen uppdaterad och finns
att hämta i sektionshandboken.

Anita

