Nyhetsbrev till
Golden retrieverklubbens sektioner

September 2017
Club Show 2020

Royal Canin

Vi söker en sektion som vill arrangera vår
officiella utställning Club Show 2020! Vid frågor
kontakta Kristina, exterior@goldenklubben.se,
tel: 0708-73 19 75.
Sista ansökningsdag 17 september.

Som ni kanske redan märkt har Royal Canin haft
problem med cyberattack och man kan därför inte
söka sponsring via deras hemsida. Vill därför
påminna om att sektionernas aktiviteter inte är
bundna till Royal Canin, man får använda sig av
andra sponsorer vid Open Show, jaktprov och
andra aktiviteter.

Sektionsdagarna 2019
Ni kan redan nu boka in den 17-18 mars 2019,
då är det dags för Sektionsdagarna och
Fullmäktige! Inbjudan kommer att skickas ut lite
längre fram.
Rasutbildning
Vi vill påminna er i sektionerna om
Rasutbildningen. Kolla gärna om det finns
intresse bland era medlemmar att gå denna och
arrangera gärna en Rasutbildning. Information
om Rasutbildningen finns i Sektionshandboken,
och vid frågor kontakta Lena Ohlsson,
utbildning@goldenklubben.se
Kastrerad hanhund på Open Show
Sedan 1/1 2017 får kastrerade hanhundar INTE
delta på utställningar eller exteriörbeskrivningar
enligt SKK:s regler. Detsamma gäller på
Goldenklubbens Open Show – kastrerade
hanhundar får ej delta. Observera att
kryptochida hundar fortfarande får delta på
Open Show. Dessa regler finns i manualen för
Open Show.

Rosettbeställning för 2018
Glöm inte att beställa jakt- och utställningsrosetter
för 2018! Tyvärr är det så att efterbeställning av
rosetter är ganska dyrt, så glöm inte att beställa i
tid. Beställningsblankett finns i
Sektionshandboken och skickas till
exterior@goldenklubben.se
Sista beställningsdag är 1 oktober!

Nu har två av klubbens tre stora evenemang
genomförts, KM och Goldenspecialen, vi vill
rikta ett stort TACK till arrangörer,
funktionärer och deltagare som gör detta
möjligt!
Nästa stora evenemang är Club Show som går
av stapeln 9 september i Vallåkra.

Hälsningar Kristina

Stockholm Hundmässa
Även i år kommer Stockholm/Gotland
representera Goldenklubben på Stockholm
Hundmässa, så är du där besök dem gärna i
deras monter.
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Uppdaterad 2015-11-08

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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