Mars 2013

Tack för senast!
Vi börjar med att tacka alla er som deltog
på sektionsdagarna och fullmäktige.
Stämningen var god och i vanlig ordning
var det många kloka synpunkter och
tankeväckande diskussioner om vår ras
och dess framtid.

Hör av er till Anita Ohlson med era funderingar, även om ni kommer fram till att ni vill
behålla ert gamla namn.
info@goldenklubben.se

Vi efterlyser klubbens västar
Klubben har haft ett ganska stort antal västar
som använts på stora arrangemang, t.ex.
Goldenspecialen. Vi har försökt att ta reda på
var dessa finns just nu, men tyvärr inte
lyckats hitta dem.
Vi behöver er hjälp! Har din sektion haft
västarna, och i så fall när var detta och till vem
lämnade ni dem vidare? Kolla igenom förråd
och annat och hör av er om ni vet något.

Göteborg/Bohuslän tog emot utmärkelsen
”Årets sektion” på lördagskvällen

Vad vill ni att er sektion ska heta?

På sektionsdagarna diskuterade vi våra
sektionsnamn. Detta blev aktuellt i samband med att Närkes medlemmar delas
upp mellan tre olika sektioner, nämligen
Värmland/N Dalsland, Västmanland och
Östergötland/Södermanland. På sektionsdagarna var vi överens om att vi rent
allmänt kanske behöver se över våra
sektionsnamn, så att de inte blir för långa
och krångliga. Vi vill nog inte ha en sektion
som heter ”Östergötland/Södermanland/
Södra Närke”?
Ta upp frågan på ert nästa styrelsemöte
och diskutera ert sektionsnamn. Kanske
vill ni ändra? Det gäller alla, inte bara de
sektioner som nu tagit emot Närkes
medlemmar.

Kontakta Eva Arnell Ek
jakt@goldenklubben.se
eller

Sigvard Eriksson
kassor@goldenklubben.se
Tack på förhand!
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Kontaktperson: Anita Ohlson, Tel: 0141-418 15 eller E-post: info@goldenklubben.se

Närke
Sektionen i Närke har länge kämpat i
motvind. Det har varit svårt att få medlemmar som vill ställa upp både i styrelsearbetet och som funktionärer. De få
aktiviteter som har genomförts har dessutom haft ett lågt deltagarantal.

Efter att Närke genomfört både ett
ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte
där man beslutat om nedläggning, har
klubbstyrelsen verkställt detta. Medlemmarna har delats upp på tre sektioner
som samtliga gränsar till Närke.
Funktionärer
Och så givetvis den stående punkten – vi
behöver funktionärer till våra arrangemang. Kan du hjälpa till en halv dag, en hel
dag eller hela helgen? Alla strån till stacken
är välkomna!
Kan du ställa upp på C-provsmästerskapet
29-30 juni?
Kontakta Gun Eriksson,
onlytwice@hotmail.com

Sektionernas kontaktpersoner
I samband med att den nyvalda styrelsen hade
sitt konstituerande möte, utsågs också som
vanligt sektionernas kontaktpersoner i klubbstyrelsen.
Dalarna/S Gävleborg – Eva Arnell Ek
Göteborg/Bohuslän – Annika Andersson
Halland – Cathrin Möller
Jämtland/Härjedalen – Eva Arnell Ek
Medelpad/Hälsingland – Lena Ohlson
Norrbotten – Ingrid Grundström
Skaraborg/Älvsborg – Anita Ohlson
Skåne/Blekinge – Owe Rindstrand
Småland/Öland – Cathrin Möller
Stockholm/Gotland – Annika Sahl Kadar
Uppland – Janet Johansson
Värmland/N Dalsland – Annika Andersson
Västerbotten – Ingrid Grundström
Västmanland – Sigvard Eriksson
Ångermanland – Lena Ohlsson
Östergötland/Södermanland – Anita Ohlson

GLAD PÅSK!

Kan du ställa upp på KM den 27-28 juli?
Kontakta Eva Arnell Ek,
jakt@goldenklubben.se

Anita
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