
 

 

NYHETSBREV JANUARI 2022 
  

   

 

NU BÖRJAR RÖSTNINGEN FÖR 2023 ÅRS ALMANACKA 

Missa inte att rösta varannan månad och få dina favoritbilder i tryck! 

Och bidra med dina bästa glenbilder till röstningen under året. 

Mejla dem till webmaster@saigit.se.  

 

   

STYRELSEMÖTE HAR HÅLLITS DEN 26 NOVEMBER VARIFRÅN 
FÖLJANDE NYHETER RAPPORTERAS 

 
 ①  SAIGITs officiella utställning i Uppsala torsdag 21 juli 2022 

Vi kommer att få en gratis annons i finska klubbtidningen om utställningen, i utbyte 
mot en motsvarande annons i Glenbiten. Om texten måste vara på finska har vi 
möjlighet att få hjälp med detta. 
  
②  Glenträffen i Uppsala 31 oktober 
Elva personer, sex glennar och en tax deltog i promenad med fika i Uppsala 31 
oktober. Ny glenaktivitet planeras till våren. 
  
③  Revideringen av RAS 
Vår reviderade RAS (Rasspecifik Avelsstrategi) från 2020 har nu blivit godkänd av 
SKK och har publicerats på SKK:s hemsida. Omdömet om dokumentet var positivt. 
 
④  Årsmötet 2022 
Årsmötet, som omfattar redovisning för både 2020 och 2021, kommer att äga rum i 
Stockholms Kennelklubbs lokaler på Rindögatan 25 i Stockholm. Ett rum med plats  
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för 30 personer är bokat lördagen den 12 februari, mötet startar kl 13:00. Alternativ 
med konferensrum i SKK:s lokaler och på ett hotell i Stockholm visade sig alltför 
kostsamma och inte heller lika lämpliga. 
Extern ordförande ska beslutas och kontaktas i god tid före mötet. Vi beslutade 
erbjuda lättare förtäring, till exempel kaffe och smörgåsar. Ett förslag till statuter för 
utdelning av förtjänsttecken, som ska läggas fram på årsmötet, beslutas på nästa 
styrelsemöte. 
 
⑤  Förslag att byta Facebooksidan mot en Facebookgrupp 
Ett förslag att byta SAIGIT:s Facebooksida mot en Facebookgrupp diskuterades. 
En Facebookgrupp skulle medföra enklare och bättre interaktion mellan SAIGITs 
medlemmar, och även förenkla information från styrelsen. Beslut fattas på nästa 
styrelsemöte, och då även regler för gruppen. 
 
Nästa styrelsemöte ska hållas onsdagen den 12 januari 
  

 

 

  

 

 

  

 

    

  

 

Copyright © 2022 The Swedish Assocation of the Irish Glen of Imaal terrier, All rights reserved. 

Du får detta nyhetsbrev som medlem i SAIGIT 

 

Nyhetsbrevets postadress är: 
The Swedish Assocation of the Irish Glen of Imaal terrier 

Lilla Mölleröd 1615 

Bjärnum 282 65  

Sweden 

 

Add us to your address book 

 

 

Vill du ändra hur du får de här breven? 

Du kan uppdatera dina önskemål eller avprenumerera från sändlistan. 
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