Nyhetsbrev till
Golden retrieverklubbens sektioner

Januari 2018
Ny Dataskyddsförordning
25 maj 2018 inträder en ny
dataskyddsförordning som ska ersätta PUL. SKK
har bra information angående detta och har
videor på Youtube som förklarar den nya
dataskyddsförordningen. Gå in och titta på
dessa, så ni är medvetna om vad den nya
förordningen innebär. Vid frågor kontakta SKK.
Länkar till Youtube:
Del 1: youtu.be/HfDVYnpe-IU
Del 2: youtu.be/yDC9i2dpBl0
Del 3: youtu.be/_nQYhJuefg4
Officiella jaktprov
SSRK har skickat ut en önskan till oss och er i
sektionerna att man ska försöka ordna officiella
jaktprov. Trycket på jaktproven är stort och om
fler sektioner kan anordna officiella prov skulle
det ge fler möjligheter för ekipage att komma till
start.
Årsmöten i sektionerna
Nu är tiden för årsmöten i sektionerna, och vi
hoppas att ni får givande möten och många
deltagare. Vi vill gärna påminna om att anmäla
era styrelsefunktionärer till HS. Blanketten finns
i sektionshandboken.

Vinnare sektionskampen 2017
1:a Skåne/Blekinge
2:a Skaraborg/Älvsborg
3:a Stockholm/Gotland
STORT GRATTIS!
Klassindelning Open Show
Vi vill göra er uppmärksamma på att det har blivit
ett förtydligande i klassindelningen på våra Open
Shower. Det gäller limit och open, klasserna där
det krävs Cert, gäller ej nordic cert och juniorcert.

Sektionsdagarna
Snart är det dags för sektionsdagarna och vi ser
gärna att ni så fort som möjligt efter era
årsmöten anmäler era deltagare och delegater.
Mer info kommer i inbjudan, men vi kan redan
nu ge en liten teaser om något som kommer att
hända: Eva Bodfält kommer, föreläsning om
cancer hos hund, grupparbeten (jakt, funktion,
open show och utbildning) och mycket annat.

Hoppas vi ses på
sektionsdagarna!
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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 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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