Nyhetsbrev till
Golden retrieverklubbens sektioner

Maj 2018
Ansökan Open Show 2019
Det börjar närma sig att ansöka om Open Show
2019. Sista ansökningsdatum är 1 juni 2018.
Ansökan skickas till Kristina,
exteriör@goldenklubben.se
Domarlistan är uppdaterad 2018-04-29 med nya
domare, så glöm inte att uppdatera er lista innan
ni ansöker!
FB-R
Vill er sektion arrangera FB-R, men drar er för
kostnader för funktionärers resor? Använd er av
möjligheten att söka bidrag från klubben. Räkna
ut uppskattningsvis vad kostnaden för resan
skulle bli och skicka er ansökan till Inger,
kassor@goldenklubben.se

KM, NM och Goldenspecialen
Tiden går fort och snart är det dags – vi önskar
all hjälp med att få ihop funktionärer till dessa
arrangemang! Vi har skickat ut information
angående detta till alla info-adresser, så fortsätt
gärna att hjälpa oss sprida informationen.

GDPR
Ja, nu är vi framme vid 25 maj, då den nya
personuppgiftslagen träder i kraft. Vi har gjort ett
enklare informationsblad angående detta som
bifogas i detta mail.
Vi har även gjort en infotext som ni kan lägga på era
hemsidor och använda er av vid information
angående aktiviteter (se nedan), där ni informerar
om att ni alltid lagrar personuppgifter vid anmälan
till alla arrangemang. Denna ruta kommer även att
publiceras i närheten av annonser i Golden Nytt.
Använder ni er av anmälningsformulär och likande
måste anmälaren aktivt godkänna att ni lagrar
uppgifterna, så lägg till en sådan fråga i era
formulär.
Info text till hemsidor:
När du anmäler till något arrangemang
anordnat av GRK godkänner du att dina
personuppgifter lagras i enlighet med
personuppgiftslagen GDPR. Uppgifterna kan
komma att tryckas i katalog och resultaten
kommer att rapporteras i Golden Nytt och på
hemsidan.
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Nya BIS-priser
På Beställningslistan för rosetter/priser för
2019 finns de nya prisfaten att beställa! Det
finns fat för BIS I, BIS II, BIS Valp I, BIS Valp II,
och vi har även tagit fram ett fat med Bästa
golden retriever, som man kan använda om man
deltar på WT eller liknande och ska utse
tävlingens Bästa golden. Bifogar den nya
Beställningslistan för rosetter/priser, där info
finns om dem nya priserna. Vill man beställa ett
Bästa golden fat kontaktar man Kristina,
exterior@goldenklubben.se. När faten är klara
skickar vi en bild till er i sektionerna, så ni får se
hur de ser ut.

Sektionernas Poängkamp
Reglerna för Sektionernas Poängkamp är
uppdaterade. Förutom Open Show, inoff jaktprov
eller WT, FB-R, officiellt jaktprov, BPH eller MH,
finns nu även Club Show och Rasutbildningen med
och man räknar även med KM. Regeln att man
måste anordna minst tre av de olika ovanstående
aktiviteterna är borttagen, man kan alltså skicka in
sin ansökan oavsett hur många olika aktiviteter
man haft. Fullständiga regler hittar ni i
Sektionshandboken.

Trevlig sommar!
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Uppdaterad 2015-11-08

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 724 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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