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Nyhetsbrev till 

Golden retrieverklubbens sektioner 

 

Januari 2021 
 
Sektionsdagarna 2021 
Tyvärr har vi varit tvungna att även i år ställa in 
sektionsdagarna på grund av pandemin. Vi 
hoppades in i det sista att de kanske skulle 
kunna gå att genomföra, men nu är det som det 
är och vi får hoppas på 2022.  
 
Goldenfullmäktige 2021 
Goldenfullmäktige kommer även i år att köras 
digitalt, i år via Zoom, och det är SKK som bistår 
med denna lösning. Mer information kommer i 
inbjudan som skickas ut 31 januari. 
 
Golden Nytt 
Då aktiviteter utgår, både centralt och i 
sektionerna, tar redaktionskommittén gärna 
emot förslag och idéer till inslag i tidningen. 
Maila till goldennytt@goldenklubben.se 
 

  

  
Centrala arrangemang 2021 
Planering för centrala arrangemang fortsätter med 
förhoppningen att det rådande smittläget tillåter att 
arrangemangen kan genomföras. 
 
Goldenlägret  7-11 juli 
Klubbmästerskapet, KM 17-18 juli 
Nordiskt mästerskap, NM 24-25 juli (arrangeras 
av Finland) 
Goldenspecialen 13-15 augusti 
Club Show  11 september 
RAS-konferens 2-3 oktober 
 
 
 

                       
 
 
Det är lite tråkigt att skriva Nyhetsbrev i dessa tider 
när allt hänger lite i luften och man inte vet när man 
kan starta upp med aktiviteter igen. Man får leva 
med “Håll ut och håll avstånd” ett tag till. Jag hoppas 
i alla fall att när nästa Nyhetsbrev skrivs, så vet vi lite 
mer om hur våren och sommaren kommer att se ut 
och att vi kan ha lite roligt att se fram emot igen. 
Vi följer givetvis utvecklingen och SKK:s 
rekommendationer, och hoppas att vi kan träffas 
med våra hundar snart igen.  
 
Kristina Nieminen, Exteriöransvarig 
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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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