Raceledelsen, d. 13. maj 2022

Kære alle Flatcoated Retriever ejere!

Information om, hvornår og hvordan afstemningen vil foregå:
Fra på MANDAG, D. 16. MAJ - TIL OG MED SØNDAG, D. 22. MAJ 2022 KAN DU AFGIVE DIN STEMME!
Afstemningen er elektronisk.
Til jer, der ikke har en personlig mailadresse knyttet til jeres medlemskab (fx husstandsmedlemmer):
I har alle modtaget et brev fra DRK, hvor I bliver tilbudt at afgive jeres stemme ved at ringe til: DRKs
Administration (41 40 80 20) og afgive din personlige stemme.
BEMÆRK – I ER BEGRÆNSET TIL AT STEMME PR. TELEFON - TIRSDAG D. 17. MAJ OG TORSDAG D. 19. MAJ
KL. 09.00 – 13.00 OG FREDAG D. 20. MAJ KL. 09.00 – 12.00!
Inden afstemning går du ind på DRKs hjemmeside, https://www.dansk-retriever-klub.dk/ og logger ind!
Tjek –

At du har en mailadresse knyttet til dit medlemskab?
At dit medlemskab er gyldigt og registreret før 1. januar 2022?
At du under ”Racetilhørsforhold” har tilknyttet ”Flatcoated Retriever” før 1. januar 2022!
At hver stemmeberretigede i en husstand skal have tilknyttet hver sin mailadresse, for at
kunne afgive sin stemme.

Nu er du klar til at afgive din stemme – og det foregår således:
Log på DRKs hjemmeside, https://www.dansk-retriever-klub.dk/
(Hvis du logger ind fra din mobil, skal du formentlig vende din telefon på den lange led)
Find ’Forside’, næsten øverst til venstre, og klik.
Klik på linket (det store blå paragraf-symbol) – i spalte 4 fra venstre. ELLER – kopiér
http://www.dansk-retriever-klub.dk/afstemning.asp?l=161 ind i søgefeltet i
browseren og tryk Enter/Retur.
Læs spørgsmålene meget grundigt, så du er sikker på, hvad du sætter kryds ved.
VIGTIGT!!
Hvis nogen medlemmer, der mener sig stemmeberettigede, ikke har modtaget enten en mail fra DRK med
vejledning i elektronisk afstemning eller et brev med oplysninger og vejledning i at stemme uden
mailadresse – skal du/I omgående henvende jer til DRKs Administration (41 40 80 20).
Raceledelsen havde foretrukket afstemning pr. brev.
HUSK AT SIKRE DIG, DIN STEMME ER REGISTRERET, FX VED EN KVITTERING FOR DIN AFGIVNE STEMME.

