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Motioner till Goldenfullmäktige  
Senast den 1 oktober ska motioner som du 
vill ska behandlas på Goldenfullmäktige vara 
klubbens sekreterare tillhanda. 
 
Inga fler medlemskap ”i dörren”  
SKK:s föreningskommitté har beslutat att 
det från och med årsmötessäsongen 2020 
inte är tillåtet att erbjuda personer att lösa 
medlemskap i anslutning till årsmöten. 
Skälet är att förhindra s.k. ”kupper”, där ett 
större antal nya medlemmar får majoritet 
vid föreningars årsmöten. Beslutet finns att 
läsa i Föreningskommitténs protokoll 2-
2019. 
 
Funktionsbeskrivning FB-R  
För att kunna öka antalet beskrivningar 
behövs fler medlemmar som utbildar sig 
som funktionärer till FB-R. I många delar av 
landet saknas helt beskrivarteam. Är du 
intresserad av utbildning? Kontakta Lena 
Ohlsson, funktionsansvarig i klubbstyrelsen. 
 
Goldenspecialen  
Som väl alla vet har vi en kommitté som 
arbetar under hela året för att göra det 
möjligt att arrangera Goldenspecialen. Men 
kommittén behöver förnyas kontinuerligt 
och vi behöver bli fler. Känner du att du kan 
bidra på något sätt med din tid och kunskap? 
Kontakta i så fall Lena Ohlsson i 
klubbstyrelsen, som är den som samordnar 
arbetet i kommittén. 
 

VI ÖNSKAR ER EN 
TREVLIG HÖST! 

 

  

 
Sjukdomsläget Norge 
Vi uppmanar er i sektionerna att hålla koll på 
sjukdomsläget i Norge på SKK:s hemsida, och 
följa deras rekomendationer vad gäller prov 
och tävlingar. 
 
Exteriörkurser  
Under 2020 kommer det att anordnas en 
Exteriör III. Vi vill därför uppmana er i 
sektionerna att arrangera Exteriör I & II, så att 
de som vill har möjlighet att delta på denna 
kurs.   
 
Rosettbeställning 2020  
1 oktober är sista dag för beställning av 
rosetter, prisfat och kritiklappar. Glöm inte att 
kolla igenom jakt- och WT-rosetter innan ni 
beställer. Att efterbeställa rosetter blir mycket 
dyrare än priset vi har vid storbeställning, så 
ta er tid att gå igenom vad ni har på lager så 
att ni inte missar något. 
Inför kommande regelrevidering A-B prov 
retriever 2021 finns förslaget att ändra 
prisbeteckningen på jaktprov till Excellent, 
Very Good och Good. Vi vill uppmärksamma er 
på detta så att inte ni köper ett för stort lager 
jaktprovsrosetter. 

 

     
 

 
 


