Nyhetsbrev till
Golden retrieverklubbens sektioner

Januari 2019
VIKTIG INFORMATION OM MEDLEMSSERVICE
Vi byter leverantör av medlemstjänster. SKK:s
medlemsservice administrerar nu utskick av
fakturor m.m.
Från 15 februari 2019 gäller följande:
 Aktuella medlemslistor beställs hos
medlem@skk.se
Tänk på GDPR! Vi får inte sprida uppgifter
till icke behöriga och spara inte register i
onödan
 Vill ni beställa adressetiketter för att göra
utskick kostar dessa 1 kr/st
Vi är i skrivande stund mitt i processen med att
flytta registret, vilket gör att vi allt eftersom
kommer att hitta fungerande rutiner för saker
och ting.
Eftersom SKK numera sköter registret, kommer
listorna med nya goldenägare att redan vara
sorterade på så sätt att de som redan är
medlemmar inte finns med.
Syftet med listorna är ju trots allt att skaffa nya
medlemmar bland nya goldenägare.

Klubbens arrangemang 2019
 Goldenlägret 3-7 juli
 Club Show 7 juli
 KM 20-21 juli
 Goldenspecialen 16-18 augusti
Sektionsdagarna och Fullmäktige
Inbjudan till sektionsdagarna och fullmäktige
kommer snart till Er, så håll utkik i mailen sista
januari! Inbjudan skickas till sektionens
infoadress.
Jaktprovsrosetter
Inför kommande regelrevidering A-B prov
retriever 2021 finns förslaget att ändra
prisbeteckningen på jaktprov till Excellent, Very
Good och Good. Vi vill redan nu uppmärksamma
er på detta, så man inte köper på sig en massa
rosetter till jaktprov i sektionerna.

Listor till 2019 års årsmöten beställs som vanligt
av Cathrine, medlem@goldenklubben.se
Stickprov medlemskap
Under 2019 kommer vi att genomföra stickprov
på medlemskap på Open Shower.
Exteriöransvarig i varje sektion kommer få mer
info angående detta.
BPH 500-analys
Vi har nu fått 500-analysen för BPH av SKK.
Denna ligger på hemsidan, så man kan gå in och
läsa.

Vinnare sektionskampen 2018
1:a Värmland
2:a Stockholm/Gotland
3:a Skaraborg/Älvsborg
Stort GRATTIS till er!

Hoppas vi ses på
sektionsdagarna!

Golden retrieverklubbens Nyhetsbrev utges efter varje styrelsemöte och innehåller information till klubbens sektioner.
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