November 2011

Sektionsdagar 2012

VIKTIGT!
Remiss - Förslag till nya stadgar inom SSRK
och dess rasklubbar

Datum för nästa års sektionsdagar och Goldenfullmäktige är 24-25 mars. Inbjudan och program kommer som vanligt i februari.

Ett förslag om stadgeändring inom SSRK och
dess rasklubbar har skickats ut på remiss till
samtliga avdelningar och rasklubbar. På
hemsidan finns remissen och stadgeändringsförslagen att ladda ner. Senast den 1 januari vill
klubbstyrelsen ha in synpunkter både från
sektioner och enskilda medlemmar. Skicka
dina synpunkter till sekr@goldenklubben.se
På vårt möte i januari kommer vi att formulera
ett remissvar till SSRK Hs.

Inventering av provledare, kommissarier
och stewards
SSRK vill göra en inventering över aktiva provledare, kommissarier och stewards för att upprätta en lista över dessa. Vi behöver därför
hjälp av er i sektionerna med namn inom vår
klubb som är aktiva och som ni anser har en
god kompetens för uppgiften. Skicka namnförslag till till Eva Arnell Ek.
E-post: jakt@goldenklubben.se

Sektionernas Poängkamp
Som ni såg redan i förra nyhetsbrevet, så
kommer reglerna för Poängkampen att ändras
nästa år.
Nu är det dock dags att söka om utmärkelsen
”Årets sektion 2011” då vi har oförändrade
regler. Dessutom kommer vi i år att utse en
andrapristagare, som kommer att erhålla 2 500
kr.
Även utmärkelsen ”Årets Innovatör” kan ni
söka för 2011, men det priset försvinner med
de nya reglerna 2012.
Skicka in ansökan för din sektion senast den 10
januari 2012 till info@goldenklubben.se
tillsammans med en förteckning över era
genomförda aktiviteter.

Väggalmanacka 2012
Årets väggalmanacka finns nu att beställa.
Nyhet i år är att den är en familjekalender med
plats för den egna familjens aktiviteter.
Sektionerna betalar 50 kr st. Försäljningspris
65 kr. Beställ via e-post info@goldenklubben.se
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Nya avgifter och arvoden för MH

Regionala uppfödarträffar

SBK har beslutat om höjningar som gäller från
den 1 januari 2012.

Den 20 november genomför tre sektioner i
södra Sverige en gemensam uppfödarträff i
Markaryd. Även i västra Sverige tog man till sig
idén och kommer att i samarbete genomföra
ytterligare en träff i Vårgårda den 5 december.
Ta kontakt med era grannsektioner och försök
att tillsammans genomföra träffar för uppfödare
och andra intresserade medlemmar. Det finns
många intressanta ämnen att diskutera och vill
ni att någon representant från klubbstyrelsen
ska deltaga, kontakta oss gärna så försöker vi
ordna detta om det är möjligt.

Anmälningsavgift
Arvode beskrivare
Arvode testledare
Arvode A-figurant
Arvode B-figurant

600 kr
495 kr
495 kr
400 kr
250 kr

Även de sektioner som arrangerar egna MH
måste använda sig av dessa avgifter/arvoden.

Inspirationshelgen 22-23 oktober
Tyvärr tvingades vi att ställa in den planerade
inspirationshelgen för klubbens funktionärer på
grund av för svagt intresse.

Möte med SKK:s avelskommitté
Den 21 december kommer Owe och Annika att
träffa SKK angående det låga förtroende för
avläsningarna av HD och ED som finns hos våra
medlemmar. På mötet kommer vi också att
diskutera problemet med att remisser för
hundar som är DNA-testade för GR_PRA1 inte
skickas in i tillräckligt hög utsträckning.
Har du synpunkter eller förslag som gäller
något av detta, skicka då dessa till Owe eller
Annika senast 20 december.
ordf@goldenklubben.se eller
avel@goldenklubben.se

Club Show 2014
Östergötland/Södermanland kommer att
arrangera Club Show den 1 juni 2014 i
Linköping.
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