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Hej där ute i sektionerna! 
Vi känner nog alla att det är svårt att hitta 
motivation och arbetsglädje just nu. Vi lever i en 
prövningens tid och dessutom vet ingen när 
pandemin kommer att vara över och vi kan börja 
leva normalt igen.  
Nu gäller det för oss att hålla humöret uppe, hålla 
avstånd, hålla kontakt och hålla ut. Vi har hört 
det många gånger, men det är också så det måste 
vara. Det finns ett ljus i slutet av varje tunnel.  
Nu hoppas jag ni får en fridfull jul och att vi snart 
får ses igen! 
 
Anita Ohlson, ordförande GRK 
 
 
 
Extra sektionsbidrag 
Då sektionerna inte kunnat genomföra alla 
aktiviteter under året har det beslutats att dela 
ut ett extra sektionsbidrag i år för att 
kompensera sektionernas förluster. Varje 
sektion får 15 kr per medlem som en 
engångssumma. 
 
 

           
 

 

  
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 
 
 
 

 
 
 
 
Sektionsdagar och Goldenfullmäktige 
I skrivande stund vet vi givetvis inte om det 
kommer att vara möjligt att genomföra 
sektionsdagarna 2021. Allt hänger på vilka 
restriktioner som kommer att finnas i mars. Om vi 
tvinga ställa in sektionsdagarna kommer 
Goldenfullmäktige att genomföras digitalt på 
samma sätt som i år, där varje sektion 
representeras av en person, som då i sin tur 
representerar de antal röster din sektion har. Vi får 
återkomma längre fram med besked kring detta. 
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Årsmöte 2021 
Det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring alla 
förändringar av rekommendationer som sker 
med anledning av pandemin. 
Det erbjuds olika alternativ att genomföra 
sektionens årsmöte om smittspridningen inte 
tillåter ett traditionellt fysiskt årsmöte. Ni kan, 
om så behövs, genomföra årsmötet som ett 
telefonmöte eller videomöte. Ett annat 
alternativ, som erbjuds efter dispens från SKK, är 
att helt enkelt flytta fram årsmötet till 2022. 
Detta innebär i så fall att samtliga 
mandatperioder automatiskt förlängs ett år. 
Information uppdateras löpande på www.skk.se. 
 
Ny Open Showdomare 
Sandra Malmborg är ny Open Showdomare. Hon 
har fullföljt sin utbildning och klubbstyrelsen har 
godkänt hennes ansökan om att få döma. Vi 
hälsar Sandra välkommen! 
 
Guldhundar 
Då flera sektioner saknat guldhundarna har vi 
beslutat att guldhundarna kommer tillbaka. De 
kommer inte att finnas till 2021 års Open 
Shower, men de kommer att kunna beställas till 
2022. 
 
 
 
 

 

 
 
Open Show 2021 
Nu är programmet för Open Show 2021 färdigt och 
publiceras i julnumret av Golden Nytt. Vi inser ju att 
sannolikheten för inställda Open Show är stor. Vi 
kommer att vara väldigt flexibla under året, så att vi 
ska kunna genomföra så många utställningar som 
möjligt. Vi ber er därför att hålla kontakt med 
exteriöransvarig och meddela om ni ställer in en 
utställning, så vi kan uppdatera hemsidan till 
medlemmarna. Det kommer i år också att finnas 
möjlighet att sätta in nya utställningar med ganska 
kort varsel, om man varit tvungen att ställa in. Man 
ansöker om datum och domare till exteriöransvarig. 
Utställningen skall publiceras på den centrala 
hemsidan och Facebooksidan minst 4 veckor före 
sista anmälningsdag. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Önskar er en riktigt 
GOD JUL 
och ett 

GOTT NYTT ÅR! 
 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.skk.se/
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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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