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Nyhetsbrev till 

Golden retrieverklubbens sektioner 

 
 

Mars 2016 
 
Sektionsdagarna 
 
Tack till alla er som kom på årets 
sektionsdagar! Alltid lika roligt och 
givande att träffas. 
 
Exteriörkurs steg III  
 
Goldenklubben arrangerar den 10-11 
september 2016 en Exteriörkurs steg III 
för de som är intresserade av att bli Open 
Show domare. För att få gå utbildningen 
måste man ha genomfört steg I och II. 
Ansvarig för kursen är Maria Sjöberg, 
maria.sjoberg@goldenklubben.se, så är 
du intresserad eller vet någon i din 
sektion som är intresserad kontakta 
Maria. 
Det finns planerade kurser ute i 
sektionerna: 
Exteriör I: 

 Stockholm/Gotland 10 april 
 Skåne/Blekinge 14 maj 

Exteriör II: 
 Ångermanland och Västerbotten 

2-3 april 
 Stockholm/Gotland 23-24 april 
 Uppland 23-24 april 
 Skaraborg/Älvsborg och 

Göteborg/Bohuslän 21-22 maj 

 Värmland, datum ej klart 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Arrangemang 2016 
 

 Club Show 8 maj 
 KM 22-24 juli 
 Exteriörkurs steg III 10-11 

september 
 Raskonferens 1-2 oktober 
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KM 2016 
 
Planeringen för KM 2016 är i full gång! 
KM äger även i år rum på Villingsberg 
Skjutfält och datumet är 22-24 juli. Som 
vanligt behövs det massor av 
funktionärer! Hör av dig till Inger 
Karlsson om du är intresserad av att 
hjälpa till: kassor@goldenklubben.se.  
 

 
 
 
KM 2017 
 
2016 är sista året KM kommer att hållas 
på Villingsberg och sista året med 
klubbstyrelsen som arrangör. Självklart 
vill vi att KM ska finnas kvar, men det 
krävs att det finns någon/några 
sektioner som kan arrangera detta. 
Klubbstyrelsen finns naturligtvis till 
hands som bollplank och stöd till 
sektionen/sektionerna som arrangerar 
KM. Nu hoppas vi att det finns någon 
sektion eller sektioner som kan tänka sig 
att arrangera KM 2017! Senast 1 augusti 
2016 behöver vi ha en arrangör. För mer 
info kontakta Susanna Johansson: 
jakt@goldenklubben.se.  
 
 
 
 
 
 

Styrelsen 
 
Styrelseinformationen på hemsidan är 
uppdaterad! Ny i styrelsen är Ingrid 
Andersson som bor i Dalarna och är aktiv i 
Dalarna/S Gävleborg sektionen, och säkert 
ett välbekant ansikte för många.  
 

Styrelsens sektionsansvarig 
 
Styrelsen vill ha bättre kontakt med 
sektionerna och har därför utsett en 
sektionsansvarig, Kristina Nieminen. 
Kristina kommer att hålla kontakten med 
er i sektionerna. Ni kan höra av er till 
henne om det är något ni funderar på eller 
behöver hjälp med, så framför hon detta 
till styrelsen. Inför varje 
klubbstyrelsemöte kommer Kristina att 
skicka ut ett mail till er i sektionerna (till 
er uppgivna infoadress) för att kolla läget 
och det vore jättekul om ni svarade – även 
om allt flyter på bra i er sektion. Vid 
specifika frågor kontaktar ni som vanligt 
representanten för det området. Kristina 
kontaktar ni antingen via e-post: 
exterior@goldenklubben.se eller telefon: 
0708-73 19 75.   
 
 

 
Önskar Er en riktigt 

fin och härlig vår! 
 

Kristina 
 
 
 

 
 Uppdaterad 2015-11-08 
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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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