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Club Show 2019 

 

Ingen sektion har visat intresse för att 
arrangera Club Show 2019. Vi efterlyser 

därför en arrangör. Det kan vara en 
sektion eller fler sektioner i samarbete. 

Ta chansen att visa upp ert län, er sektion 
och framför allt att arrangera ett av 
Goldenklubbens stora arrangemang 
2019, så kontakta Exteriöransvarig 

Kristina, exterior@goldenklubben.se 

 
 

 
 

 
BPH och FB-R 

 
Jättebra att Ni i sektionerna gör reklam 

för BPH och FB-R på era hemsidor!  
Vi måste alla hjälpas åt att få ut 

informationen om att dessa 
beskrivningar finns, och framförallt 

uppmuntra våra goldenägare att 
beskriva sina hundar.  

GRK kommer att skicka ut information i 
valppaketen, som uppfödare, som 

använder sig av valphänvisningen, får att 
dela ut till valpköpare. 

  

Stamtavleboken 2015 
 

Stamtavleboken 2015 är nu klar! 
Vi erbjuder nu sektionerna att köpa in 
böcker till reducerat pris, så att ni kan 

sälja böckerna på era aktiviteter.  
Boken kostar, om man beställer den själv, 

200 kr plus frakt. 
Köper sektionen in minst 10 böcker får ni 

köpa dem för 150 kr/st och slipper att 
betala frakt, detta för att ni ska kunna sälja 

böckerna till det tilltänkta priset 200 kr 
och ändå tjäna några kronor till sektionen. 

Är detta intressant för Er sektion så 
använder ni beställningsformuläret i 

Klubbshopen på hemsidan för beställning. 
 

 
 

 
FB-R kostnader 

 
I nyhetsbrevet Maj 2016 informerade vi 

om SSRK:s nya avgifter för FB-R.  
Denna höjning är inte längre aktuell!  

Den centrala avgiften för FB-R kommer 
alltså att fortsätta vara 100 kr och 

inkludera stamboksavgiften. 
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Klubbmästerskapet 2017 

 
Vi är glada att kunna meddela att 

Klubbmästerskapet 2017 kommer att 
arrangeras av Skaraborg tillsammans 

med Göteborg! 
 
 

Goldenspecialen 2017 
 

En kommitté för Goldenspecialen 2017 
är bildad. Kommittén har haft sitt första 

möte och planeringen pågår för fullt! 
 

 
 
 
 

 
 
 

Nyttiga länkar 
 

Några länkar med information, 
tillsammans med detta nyhetsbrev,  

ligger som bilagor i mailet! 
 

Föreningsteknik, protokoll, årsmöte m.m. 
information från SKK:s 

föreningskommitté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ha en riktigt fin höst! 
 

Kristina 
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UT 075-047 INFORMATION HS  
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SSRKs avdelningar och rasklubbar   2016-07-07 

 
 
 
 
 
 
På förekommen anledning kommer här en mycket viktig påminnelse om vaccinationsbestämmelserna. 
Det som är gulmarkerat är ett av SSRK, förtydligande av reglerna. 
 
Ur SKKs vaccinationsregler: 

Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande: 

 Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder 

Om hunden INTE FYLLT 1 ÅR - ska minst en vaccination vara utförd EFTER att hunden blivit 

10 VECKOR 

 Hund över ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än 

fyra (4) år sedan 

Om hunden FYLLT 1 ÅR SKA hunden vara vaccinerad EFTER att den blivit 10 MÅNADER. 

OBS! Det spelar ingen roll om den har 2 vaccinationer utförda innan och det inte gått ett år 

sedan sista vaccination 

 Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings- och/eller 

utställningsdagen. 

 

Om hund över 1 år kommer till tävlings-/provplats utan att ha fått vaccination efter 10 

månader kan man:  

1 - avvisa hunden för att ta spruta och sen få komma tillbaka (om den redan har 

grundvaccination gjord vid ett eller 2 tillfällen innan) 

2 - Har hunden ingen vaccination alls gjord avvisas hunden för att vaccineras och tidigast få 

tävla/prövas 14 dagar efter 

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma. 

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirus och 
parainfluensa. 

Det har framkommit att missuppfattningarna ang. vaccinationsreglerna inom organisationen är 
omfattande vad gäller hundar runt 1 år. Det är mycket viktigt att ni sprider informationen vidare ut i 
organisationen till alla som kan beröras - avdelningar/sektioner, kommittéer och på utbildningar, så att 
ALLA våra funktionärer får helt klart för sig vilka regler som gäller. Återigen alltså: Hund som fyllt 1 år 
MÅSTE vara vaccinerad efter 10 månader. 
 
// Karin Friberg, Informationsansvarig SSRK HS 
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Anita Ohlson

Från: SKKs föreningskommitté <no-reply@skk.se>
Skickat: den 22 juni 2016 13:31
Till: utbildning@goldenklubben.se
Ämne: Föreningskommittén 1-2016

 

Nyhetsbrev från Svenska Kennelklubben  

 

 

Ser brevet konstigt ut, klicka här.

 

SKK.SE | DELA | AVPRENUMERERA 
 

Årsmötessäsongen är över – nu 
börjar arbetet  
Årsmötestider brukar innebära bråda dagar 
för er som är styrelsefunktionärer. I de 
flesta fall avlöper årsmötesperioden 
smärtfritt och årsmötet är ett tillfälle att få 
träffa likasinnade för att diskutera året som 
gått och det som kommer. Ibland blir dock 
årsmötet av olika anledningar mer 
konfliktfyllt. Oavsett vilket så står ni nu inför 
ett nytt verksamhetsår. Det är i början av 
året ni har störst möjlighet att skapa 
förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete fram till nästa årsmöte. I det här nyhetsbrevet 
har vi blandat tips att ta med sig in i styrelserummet med nyheter från 
Föreningskommittén. Om ni har någon särskild fråga är ni alltid välkomna att kontakta 
kommitténs sekreterare.  

 

Föreningskommitténs sida på skk.se

 

Rapportera in den 
nyvalda styrelsen  
SKK skickar en hel del 
information och frågor till 
de olika klubbarna inom 
organisationen. För att 
informationen ska nå rätt 
person är det viktigt att ni 
rapporterar in den nya 
styrelsens medlemmar och 
rollfördelningen. Ni gör det 
enklast genom att klicka på 
länken nedan.  

 

Rapportera in den nya
styrelsen

Delegeringsordningar 
för kommittéer  
De flesta styrelser har en 
eller flera kommittéer eller 
arbetsgrupper under sig. 
Det är styrelsen som 
ansvarar för de beslut som 
fattas i kommittéerna. Det 
är därför viktigt att 
styrelsen tydligt beslutar 
vad respektive kommitté 
ska och får göra. Det gör 
man enklast genom att 
upprätta arbetsordningar 
för kommittéerna.  
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Läs mer om 
delegeringsordningar

 

Arbetsbeskrivningar 
för styrelsen  
Sekreteraren tar emot 
post, kassören sköter 
bokföringen, men sen då? 
För att slå fast vem som 
sköter vilken del av arbetet 
bör man upprätta 
arbetsbeskrivningar för 
styrelsens olika poster. Det 
är en bra hjälp för både 
sittande och framtida 
styrelser.  

 

Exempel på 
arbetsbeskrivningar

 

Utbildning i 
Hässleholm i 
september  
Föreningskommittén 
kommer att hålla 
utbildningsdag för 
ordförande, 
sekreterare och 
kassörer i Hässleholm 
den 17 september. 
Håll utkik i mejlen 

efter den inbjudan som i förra veckan gick 
ut till läns- och specialklubbar som i sin tur 
ansvarar för att den vidarebefordras. Vi 
hoppas att så många som möjligt anmäler 
sig till utbildningen.  

 

Brukar du sitta 
ordförande vid 
årsmötet?  
För tre år sedan 
samlade 
Föreningskommittén 
ett antal personer för 
utbildning som 
årsmötesordförande. I 
höst återsamlar vi 
deltagarna från förra 

tillfället för vidareutbildning men vi har ett 
fåtal vakanta platser. Är du intresserad av 
att delta samt har stor vana av att vara 
årsmötesordförande kan du ta kontakt med 
kommitténs sekreterare för att anmäla 
intresse.  

 

Kontakta FKs sekreterare

Att skriva ett protokoll  
Om du är ny som sekreterare märker du 
snart att du förväntas skriva protokoll när 
styrelsen sammanträder. Inom Svenska 
Kennelklubben skriver vi beslutsprotokoll 
som föreningens medlemmar har rätt att ta 
del av, det ställer vissa krav på 
protokollföraren. Klicka på länken för att 
läsa mer om konsten att skriva ett protokoll.

 

Hur skriver man ett protokoll?

Föreningskommitténs senaste 
protokoll  
Föreningskommittén sammanträdde den 9 
juni för sista gången den här terminen. Vid 
mötet beslutades bland annat om att 
arrangera en konferens för avtalsanslutna 
klubbar kommande vinter och att ta fram 
en distansutbildning i grundläggande 
föreningsteknik. Protokollet publiceras på 
SKK.se inom kort.  

 

Föreningskommitténs protokoll
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Föreningspaketet och frågebanken 
I Föreningspaketet kan du läsa om allt ifrån 
vad man ska tänka på vid första 
styrelsemötet tillhur klubbens arkiv bör 
ordnas. Svenska Kennelklubbens 
organisation finns beskriven och det finns 
typexempel på protokoll och 
revisionsberättelse. 
 
Föreningspaketets texter får användas fritt 
i oförändrat skick av klubbar anslutna till 
SKK. De kan alltså publiceras på 
webbplatser och i klubbtidningar och 
användas vid kurser, föredrag och så 
vidare, så länge inget är förändrat i 
förhållande till originalet. 

 
Dokumenten i Föreningspaketet uppdateras när behov föreligger, till exempel på grund av 
ändrad lagstiftning, nya stadgar eller förändrad praxis. 

 

Föreningspaketet

Reviderade typstadgar  
Sedan årsskiftet finns det nya typstadgar 
för klubbar inom SKK-organisationen. Det 
innebär att det är dags att revidera 
gällande stadgar vid nästkommande 
årsmöte om ni ännu inte gjort det. En av 
nyheterna i de uppdaterade typstadgarna 
är möjligheten att kalla till årsmöte via e-
post eller hemsida.  

 

SKKs stadgar och typstadgar

Förkortningar för nya klubbar  
Föreningskommittén beslutade under våren 
att förbehålla sig rätten att ändra 
förkortningar för nya klubbar eller klubbar 
som byter namn för att undvika att två 
klubbar får samma förkortning. Rätten har 
från Föreningskommittén delegerats till 
SKKs kansli.  

 
Du får det här brevet som styrelsefunktionär inom Svenska Kennelklubben.  

 
Vill du inte ha fler brev, klicka på avprenumerera ovan.  

 
Svenska Kennelklubben  

 
163 85 Spånga • 08-795 30 00  

 


