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SENASTE NYTT FRÅN STYRELSEN 

SKK:s föreningskommitté har beslutat om en förändring av tidigare SKK-praxis 
rörande tillgängliggörande av styrelseprotokoll. Man avråder klubbar från att 

publicera protokoll öppet på klubbens hemsida, och beslutade vidare att klubbarna 
inte är skyldiga att tillhandahålla digitala protokollkopior till medlemmarna, om man 

istället sammanställer en rapport från varje styrelsemöte.  
 

Därför har styrelsen beslutat att efter varje möte sammanfatta nyheter av intresse  
för medlemmarna. De kommer att refereras i Glenbiten alternativt nyhetsbrevet, 
beroende på vilken som utkommer först, efter att styrelseprotokollet justerats.  

 
Senaste styrelsemötet hölls den 16 juli, varifrån följande rapporteras: 

①  SKK:s Föreningskommitté har beslutat att det från och med årsmötessäsongen  
       2020 inte är tillåtet att lösa medlemskap i anslutning till årsmöten.  
②  En ansökan kommer att skickas till PRV (Patent- och Registreringsverket) om  
       utgivningsbevis för Glenbiten, vilket är obligatoriskt för periodiska tidskrifter. 
       Kostnaden för detta är 2.300 kr, vilket periodiseras på de 10 år beviset gäller. 
③  Översyn har gjorts av priser för kommersiella annonser och hundannonser i  
       Glenbiten. Det beslutades  att priset för medlemmars hundannonser (t ex från  
       uppfödare och hanhundar för avel) är 100 kr för en helsida, och att  
       kommersiella annonser ska kosta 150 kr för en helsida, resp 200 kr för annons  
       på omslagets insidor. Ingen kostnad för publicering av nya champions. 
④  Ett planerat evenemang  - Friskvård för hund - i Stockholmstrakten har fått  
       skjutas upp tills vidare på grund av sjukdom hos arrangören.  
⑤  SAIGIT kommer att ha en rasmonter även i år på Stockholms Hundmässa 14–15  
       december. Deltagande i Västsvenska Terrierklubbens rasmonter på MyDog i  
       Göteborg 3–6 januari 2020 förutsätter att någon ställer upp som ansvarig.  

 

http://saigit.se/glenbiten.html


⑥  En genetisk neurologisk sjukdom, DM (Degenerative Myelopathy) har  
       upptäckts hos en (1) glen i USA. Eftersom läget är oklart kommer vi att avvakta  
       med beslut om krav på DNA-test. Test genom topsning finns redan i dag då  
       sjukdomen förekommer hos andra raser. 
⑦  Officiella rasutställningar planeras i Tånga Hed lördag 9 maj 2020, och i Västerås  
       lördag 17 juli 2021. Kostnadsbudget ska upprättas före definitiva beslut. 
⑧  Gamla Glenbiten och Nyhetsbrev finns nu under fliken Arkiv på hemsidan. 
⑨  Under diskussion om pris för rasnålen för icke medlemmar beslutades att alla  
       artiklar (utom raskompendiet) som säljs från Glenshopen till icke medlemmar  
       ska ha priser som är 30 % högre än för medlemmar. Vi kommer dock att erbjuda  
       andra rasklubbar eller liknande att köpa (minst 20) rasnålar till ett pris av €5/st.  
       Priset på rasnålen för medlemmar är som tidigare beslutats 60 kr. 
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STATSKASSANS LUDNA VÄNNER 

 
Det finns närmare 800 000 hundar 
och ca 1,1 miljoner tamkatter i vårt 
land. Forskare vid SLU har räknat ut 
hur de påverkar samhällsekonomin. 
Mat, utrustning, sjukvård, försäkring, 
inackordering och omvårdnad samt 
kurs- och tävlingsverksamhet omsatte 
ca 16 miljarder kronor 2015.   
     De största posterna är sjukvård 
samt inackordering och omvårdnad,  
t ex hunddagis och veterinärbesök. 

Enligt beräkningarna genererar 
landets hundar och katter varje år  
sju miljarder kr till BNP, och skapar 
ungefär 8 000 arbetstillfällen. 
      För att beräkna det totala värdet 
av våra hundar och katter måste även 
positiva värden som sällskap och 
välbefinnande räknas in, och att 
hundpromenader och andra 
aktiviteter ger hälsosam motion.  
                          Källa: Forskning & Framsteg 

 

GLENTRÄFF MED PRÖVA-PÅ VILTSPÅR I SKÅNE 

Missa inte sensommarens träff i Skåne! 
Den 1 september kl 12 träffas vi på Lilla Mölleröd utanför Bjärnum. 

Vi promenerar, snackar glen, äter lunch och fikar.  
Kanske blir det en eller annan tävling. 

Alla som vill kan låta sin hund pröva ett viltspår. 
Anmäl er redan i dag!   

Skulle ni få förhinder kan ni avanmäla senast den 28/8. 
Läs mer på hemsidan 

 

http://saigit.se/f%C3%B6reningshistorik/index.html
http://saigit.se/glenshopen.html
http://saigit.se/aktiviteter/index.html

