Förslag till nya stadgar inom SSRK och dess
rasklubbar
Det förslag om stadgeändring som skickats ut
till bl.a. sektionerna för synpunkter diskuterades på vårt senaste möte i klubbstyrelsen.
Vi hade också ett möte där de fyra största
retrieverklubbarna var representerade. Vi
enades om att försöka skriva ett gemensamt
svar till SSRK Hs. Detta svar kommer i så fall att
publiceras på hemsidan.

Sektionsdagar 2012
Datum för årets sektionsdagar är 24-25 mars.
Inbjudan och program kommer som vanligt i
februari.

Goldenfullmäktige 2012
Den 31 januari kommer fullmäktigehandlingar
att skickas till sektionernas info-adresser. Ni
ska lägga ut dessa på era respektive hemsidor,
så att medlemmarna kan läsa på innan ert
årsmöte. Handlingarna till Goldenfullmäktige
måste tas upp som en punkt på sektionens
årsmöte för att delegaterna ska kunna ha en
känsla för vad sektionens medlemmar tycker i
olika frågor. Delegater utser sektionsstyrelsen
på det konstituerande mötet efter årsmötet.
Lista över det antal delegater och suppleanter
ni ska utse kommer tillsammans med fullmäktigehandlingarna den 31 januari.

Årets sektion
Vi säger grattis till Skaraborg/Älvsborg som
blev vinnare av årets poängkamp! Sektionen
hade samlat ihop hela 85 poäng och hade enligt
reglerna genomfört alla de aktiviteter som
ingår i tävlingen. Reportage kommer i Golden
Nytt nr 1.

Årets innovatör
I år har sektionen i Ångermanland utsetts till
”Årets Innovatör” för ett förslag som kan få fler
medlemmar att prova på styrelsearbetet. Även
detta kommer ni att kunna läsa om i nästa
nummer av GN.

Goldenspecialen 2012
Årets Goldenspecial äger rum i Kyrkekvarn
som ligger mellan Jönköping och Falköping.
Som vanligt behövs funktionärer så hör av dig
och häng med. Utan funktionärer, ingen
Goldenspecial! Anmäl ditt intresse till Eva
Arnell Ek, jakt@goldenklubben.se
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Klubbmästerskapet

Hundförbudstiden

Även i år kommer vi att vara i Villingsberg
utanför Örebro. Datum blir den 20-22 juli. Mer
information kommer längre fram. Även till KM
behövs funktionärer, så vill du vara med där
också och hjälpa till skickar du ett mail till Eva.

Vill vill påminna om hundförbudstiden, 1 mars –
20 augusti, som begränsar våra möjlighet att
genomföra aktiviteter och jaktprov under delar
av året. Det är mycket viktigt att detta
respekteras med tanke på den etiska debatten
omkring vår verksamhet. Djurlivet är extra
känsligt under den period naturen fungerar som
dess barnkammare. Vi bifogar information från
SSRK om detta.

Njut av senvinter och vår tillsammans med era
hundar, så hoppas jag vi ses på sektionsdagarna
i mars!

Anita
Behov av fler funktionärer till FB
Eftersom det verkar dra ut ytterligare på tiden
med SSRK:s nya funktionsbeskrivning, är det
viktigt att vi fortsätter att arrangera vår egen
funktionsbeskrivning.
Funktionskommittén
kommer att inventera behovet av utbildning och
utifrån detta försöka arrangera lämpliga utbildningar på lämpliga platser. Kommittén kommer
att höra av sig direkt till respektive ansvarig i
sektionen.
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