
 

Varje år utses årets Agria stipendiat… 

Detta år har inte varit som alla andra, varför vi ändrar statuterna för Agria 

Stipendierna 2020 

Vi vill att ni alla nominerar till de 3 olika kategorierna med motivering och efter sista nomineringsdatum 

som är den 15/1-2021 så kommer de olika kandidaterna att publiceras här på Face Book sidan så att 

man slutligen skall kunna lägga sina röster för att få fram 2020-års Agria Stipendiater. 

Flera nomineringar per medlem accepteras 

EN röst per medlem och kategori är giltig, vinnaren presenteras på årsmötet 2021 

 

NR: 1 Agrias och SGS Medlems stipendium 

Stipendium delas ut till 1 medlem i SGS som på något vis utmärkt sig på ett positivt sätt som gynnar 

rasen, medlemmarna eller klubben. 

Det kan t ex vara någon som gör mycket för rasen, för valpköpare, för andra medlemmar, främjar 

rasens anseende, lyfter rasen i olika tävlingsgrenar och så vidare. 

Nr:2 Agrias och SGS Funktionärs stipendium 

Stipendium delas ut till 1 person som på något vis utmärkt sig genom att alltid ställa upp för klubben 

Det kan t ex vara någon som gör mycket för klubben, som alltid ställer upp och hjälper till mm.         

Det kan vara en styrelsemedlem, tidigare styrelsemedlem eller någon som med andra ord har ett 

STORT HJÄRTA för SGS  

NR:3 Agria och SGS Ungdomsstipendium för ungdomar som ännu inte har fyllt 25 år. 

Stipendium delas ut till 1 ungdom som på något vis ” brinner för rasen Griffon ” 

Det kan t ex vara någon som tävlar inom olika grenar med Griffon, studerar med rasen som fokus, 

utbildar sig till trimmare för rasen, det vill säga en person som har ett stort intresse för och som har en 

önskan om att förkovra sig på rasen. 

Kravet för att nominera och rösta är ett aktivt medlemskap i SGS, detsamma gäller för att kunna 

tilldelas stipendium NR: 1 samt att personen är medlem vid nomineringen. 

Gällande stipendium NR:2 och NR:3 är endast kravet att den som nominerar är medlem då vi gärna 

ser att vi kan knyta eldsjälar och ungdomar till oss för framtiden. 

 

Era nomineringar skickas till julia.hierner@yahoo.se 

 

Med vänlig hälsning 

SGS Styrelse 
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