
Golden retrieverklubbens Nyhetsbrev utges efter varje styrelsemöte och innehåller information till klubbens sektioner. 
Kontaktperson: Kristina Nieminen, tfn 0708-731975 eller e-post: exterior@goldenklubben.se 

 

 

  

 

 

Nyhetsbrev till 

Golden retrieverklubbens sektioner 

 

DECEMBER 2017 
 
Årets sektion 2017 
Det börjar bli dags att utse vinnare av 
sektionskampen 2017. Vinnaren av 
sektionskampen vinner, förutom äran, 10.000 kr. 
2:a plats ger 3.000 kr och 3:e plats 2.000 kr. 
Information om tävlingen finns i 
Sektionshandboken och bifogas även i detta 
mail. Vinnare av Sektionskampen måste vänta 3 
år innan man kan ansöka igen. Sista 
ansökningsdag är 31 december och ansökan 
skickas till Kristina, exterior@goldenklubben.se 
 
Tidigare vinnare: 
2016 Uppland 
2015 Medelpad/Hälsingland 
2014 Västmanland 
 

Sektionsdagarna 17-18 mars 2018 
Sektionsdagarna 2018 närmar sig och vi 
påminner redan nu att man kan börja tänka på 
det. 
2018 kommer vi att subventionera deltagandet 
till 500 kr per deltagare oavsett antal! 
Har er sektion dyra resor, trots billigaste 
alternativ, så kan ni ansöka om extra resebidrag. 
Skicka en ansökan med preliminärberäkning till 
styrelsen, så tar vi beslut om er ansökan. Skicka 
ansökan till Inger, kassor@goldenklubben.se  
Vi vill ju att sektionerna ska ha möjlighet att 
skicka flera deltagare! 
 

Inbjudningar 
Inbjudan till Goldenfullmäktige kommer att 
skickas ut till sektionerna den 31 januari.  
Inbjudan till Sektionsdagarna kommer någon 
vecka senare.  
 

Hundpoolen 
Vi jobbar ju på att försöka få fram en online 
anmälan för Open Show som uppfyller våra 
önskemål. Ännu har vi inte fått fram denna, men 
under tiden vill vi tipsa om Hundpoolen, där 
man kan göra egna anmälningsformulär 
kostnadsfritt. 

  

 
 
                 Kalender 2018 
 

 Goldenlägret 4-8 juli 
 KM och NM 27-29 juli 
 Goldenspecialen 10-12 augusti 
 Club Show 26 augusti 

 
 

Aktivitetsbidrag 
Ni vet väl att man kan ansöka om bidrag till 
aktiviteter som gynnar medlemmarna i 
sektionerna? Tex om man tar in duktiga 
instruktörer som har lång resa. 
Exempel på aktiviteter man kan söka bidrag för: 

 Förberedande B-provskurs med B-
provsdomare 

 Rasutbildning 
 Exteriörkurser  

Ansökan skickas till Annika,  
sekreterare@goldenklubben.se 
 

KM och NM 
2018 är Sverige värd för Nordiskt Mästerskap, 
detta kommer att arrangeras i samband med KM 
2018. Det blir alltså ett riktigt stort evenemang 
och det behövs massor med funktionärer. 
Informera gärna om detta i era sektioner! 
 

 

Vi vill önska Er en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År! 
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PLANERINGSLISTA FÖR GRK:S SEKTIONER 

 

DATUM ATT GÖRA 

Januari Senast den 31 januari ska handlingarna till Goldenfullmäktige kommit sektionen tillhanda. Lägg ut 

handlingarna på sektionens hemsida så att medlemmarna har möjlighet att läsa igenom dessa innan 

årsmötet. 

Februari Sektionens årsmöte ska vara genomfört innan februari månads utgång. Lämpliga datum är mellan 7- 

24 februari. Årsmötesmanual finns i sektionshandboken. Glöm inte att beställa en medlemsmatrikel 

för sektionen. Endast medlemmar har rätt att närvara vid sektionens årsmöte. Beställ via e-post 

medlem@goldenklubben.se 

 

Viktigt: 

Utse fullmäktigedelegater, suppleanter samt deltagare till sektionsdagarna på det konstituerande 

mötet efter sektionsårsmötet. Namnen måste rapporteras till klubbstyrelsen senast 4 veckor innan. 

(Avbokningsregler på hotellet). I början av februari kommer inbjudan till sektionsdagarna. 

 

27 januari är det manusstopp för sektionsspalterna till GN1. Manusstopp för övrigt material som 

artiklar och annonser den 13 januari. 

Maj 5 maj är det manusstopp för sektionsspalterna till GN2. Manusstopp för övrigt material som artiklar 

och annonser den 21 april. 

Juni 1 Juni är sista datum för att ansöka om Open Show för kommande verksamhetsår. 

Blankett för ansökan finns i sektionshandboken. 

Augusti 11 augusti är det manusstopp för sektionsspalterna till GN3. Manusstopp för övrigt material som 

artiklar och annonser den 28 juli. Påminn medlemmarna både på hemsidan och i sektionsspalten att 

senaste datum för att lämna in motioner till sektionens årsmöte är 1 oktober. 

September Dags att bestämma datum för årsmötet och även boka lokal. Information om årsmötet ska enligt 

stadgarna vara publicerat minst 60 dagar innan årsmötet. 

Oktober 1 oktober är sista datum att beställa GRK:s prisrosetter för kommande verksamhetsår. 

Beställningsblankett finns i sektionshandboken. 

 

1 oktober är sista datum för att lämna in motioner till kommande års Goldenfullmäktige 

December Den 15 december är sista datum att skicka in ansökan till klubbstyrelsen i tävlingen om ”Årets 

sektion” 
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