MAJ 2011
Hej!
Dags för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen.
Förlängt manusstopp till sektionsspalterna
Informationen om manusstopp har varit lite otydlig.
Ordinarie manusstopp till Golden Nytt publiceras på
hemsidan och i tidningen. Sektionerna har ett generellt
förlängt manusstopp som endast gäller material till
sektionsspalten. En uppdaterad planeringslista finns som
bilaga till detta nyhetsbrev och läggs även ut i sektionshandboken.
Uppdaterad planeringslista
Förutom att manusstopp till Golden Nytt är uppdaterad,
så är även listan uppdaterad med datum för att senast
skicka in motioner till Goldenfullmäktige
Trailer Goldenfilmen
Som säkert många redan har sett, så finns nu en trailer
som presenterar Goldenfilmen ute på YouTube med en
länk på klubbens hemsida. Vi hoppas på så sätt att kunna
nå ut till ännu fler goldenägare.
Regler för våra webbplatser
Som bekant kommer hela tiden nya funktionärer in i
klubben, så vi vill gärna påminna om reglerna som finns
för klubbens webbplatser och bifogar dessa med detta
nyhetsbrev. Givetvis finns dokumentet även i sektionshandboken.

Funktionärslista funktionsbeskrivning
Kommittén för FB har för avsikt att uppdatera listan över
funktionärer som är utbildade kastare, testledare och
beskrivare. Den senaste listan hittar du på hemsidan
under rubriken ”Funktion/Om funktionsbeskrivning.
Uppmana alla att titta igenom listan för att rätta felaktiga
uppgifter, komplettera eller ta bort inaktuella namn.
Skicka ett mail till Janet mentalitet@goldenklubben.se
om något ska ändras.
Protokoll till funktionsbeskrivning
En påminnelse från FB-kommittén om att ni måste se till
att protokollen från funktionsbeskrivningarna är
noggrant ifyllda med korrekta och fullständiga uppgifter.
Alla resultat bearbetas manuellt. Det är givetvis mycket
extra arbete för den som registrerar protokollen att söka
korrekta uppgifter i Rasdata. Tack på förhand!
Manual för mentalbeskrivning
Manualen för att arrangera MH är uppdaterad och finns i
sektionshandboken. Där ligger nu även den deltagarförteckning som ska fyllas i när ni arrangerar MH.

Krav på medlemskap för Open Show domare

Etiska regler för förtroendevalda

Frågan om vi ska ha som krav att de som dömer på våra
Open Show ska vara medlemmar i GRK diskuterades
både på RAS-konferensen och på sektionsdagarna. En
överväldigande majoritet ansåg att detta var självklart.
Därför beslutade klubbstyrelsen på mötet i maj att från
den 1 januari 2012 ska Open Show domare bosatta i
Sverige vara medlemmar i GRK.

Vi vill också påminna om de etiska regler som gäller alla
förtroendevalda och adjungerade funktionärer i klubben.
Se bilagorna ”Att verka som förtroendevald” och
”Tystnadsplikt” som skrivits av SKK och även gäller inom
vår klubb. Vi skickar också med de etiska regler som vi
har inom klubbstyrelsen som information. Ta gärna upp
ämnet på något styrelsemöte, så att även nya
funktionärer får informationen.

Uppdaterade arbetsbeskrivningar för klubbstyrelsen
Klubbstyrelsens arbetsbeskrivningar är uppdaterade.
Du hittar dessa i sektionshandboken.
GRK 40 år
Ni som var med på sektionsdagarna och fullmäktige i
mars minns säkert att responsen var positiv till att vi på
något sätt skulle fira att GRK snart fyller 40 år. Det
planeras bl.a. en resa till England i juli 2013, men även
jubileumsarrangemang i Sverige. Vi återkommer efter
hand när ny information finns.

Annonsering på Google
För att försöka nå fler presumtiva goldenägare med
information om aktuella valpkullar, kommer vi att under
en försöksperiod annonsera på Google. När intresserade
söker på begrepp som t.ex. ”Golden retriever valp”,
”Golden retriever uppfödare” m.m. kommer vår annons
upp. Vi hoppas att detta ska uppskattas av de uppfödare
som använder sig av klubbens valphänvisning. En
utvärdering gör vi senare i år och jämför antal besök på
valplistan i förhållande till samma period 2010.
Goldenspecialen och Klubbmästerskapet
Vi kan glädjande nog berätta att värvningen av funktionärer till både GS och KM går lysande! Inte minst var
responsen på sektionsdagarna fantastisk. Även efter
sektionsdagarna har många hört av sig och vill komma
som funktionärer på dessa båda arrangemang. Trots det
vill vi gärna ändå slå ett slag för att fler hjälper till. Det är
givetvis roligare om fler är delaktiga, men även arbetsbördan på varje enskild funktionär minskar. Hör av dig
och häng med du också!

Med tillönskan om en skön sommar!
Anita

