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Sektionernas poängkamp 2016 
 

Årets vinnare är utsedda och resultatet är: 
 

1:a Uppland 70 p 
2:a Skåne/Blekinge 60 p 

3:a Göteborg/Bohuslän 55 p 
 

Stort GRATTIS! 
 

Sektionsbidraget 
 

Klubbstyrelsen beslutade på sitt möte i 
januari att höja sektionsbidraget med 5 

kronor/medlem från 2017. Vi hoppas att 
pengarna kommer till användning när ni 

fixar trevliga aktiviteter till era medlemmar 

 
Open Show-domarlistan 

 
Efter att reglerna för att finnas med på Open 

Show-domarlistan är ändrade, har fyra 
domare återinförts på listan. Den 

uppdaterade listan finns i 
Sektionshandboken. 

  

KM-kommitté 
 

GRK:s Klubbmästerskap är ett stort 
arrangemang och därför kommer en 

kommitté att bildas, som ska sköta om KM 
från 2018. Vi behöver förslag på duktiga 

medlemmar som skulle kunna ingå i denna 
kommitté. Du kan kontakta Anita Ohlson, 
ordforande@goldenklubben.se om du har 

namnförslag, eller om du vill föreslå dig själv! 
 

RAS 

 
Arbetet med att uppdatera RAS är i full gång. 

Trevligt att ni i sektionerna är så engagerade i 
arbetet! Det har anordnats träffar och det 
planeras diskussioner på årsmöten. Vi ser 

fram emot att ta del av vad som diskuterats. 
Finns det frågor eller för att dela med er av 

era diskussioner kontakta Annika Andersson, 
avel@goldenklubben.se 

 
 

Sektionsdagarna 
 

Vi närmar oss sektionsdagarna 2017! 
Inbjudan med program skickas till era info-

adresser första veckan i februari.  Vi ser fram 
emot en trevlig helg med nyttiga diskussioner, 

föreläsningar och en rolig helg tillsammans. 
 
 

HÄLSNINGAR 
 

Kristina 
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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 

November 3 november är det manusstopp för sektionsspalterna till GN4. Manusstopp för övrigt material som 

artiklar och annonser den 20 oktober. Glöm inte information om datum, tid och plats för sektionens 

årsmöte. Lägg även ut den informationen på sektionens hemsida. 

December Den 15 december är sista datum att skicka in ansökan till klubbstyrelsen i tävlingen om ”Årets 

sektion” 

 

 

Planeringslista för GRK:s sektioner  
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