
 

    NYHETSBREV OKTOBER 2022 
 

  

 

SNART ÖPPNAR BESTÄLLNINGEN AV 2023 ÅRS ALMANACKA! 
Från och med den 15 oktober kan du beställa SAIGITs nya almanacka 
på hemsidan under fliken Almanackan. Priset kommer att bestämmas 

av kostnaderna, som är fastställda detta datum. 
 

 
 

        
Styrelsemöte har hållits den 22 augusti varifrån följande informeras 
   
①    Aktivitetskommittén förslog att vi ska arbeta för att hålla online- 
        arrangemang som webbinarier, föreläsningar, diskussioner m m. 
        Det skulle öka utbudet av medlemsaktiviteter oberoende av bostadsort 
        och göra det möjligt för fler att delta. Styrelsen tar fram idéer och 
        förslag på ämnen som inledning på projektet. Medlemmar som har 
        egna uppslag får gärna höra av sig till styrelsen. 
 
 
②    Vi beslutade att SAIGIT ska delta med en rasmonter på Stockholms 



 

        Hundmässa 10-11 december i år. Karl Smedstad är kontaktperson. 
        Mer information finns i Glenbiten nr 3/2022. 
 
 
③    Domare till SAIGIT:s utställning i Västerås 21 juli 2023 måste anmälas till 
        SvTek senast 15 september 2022. Styrelsen arbetar fram förslag och tar 
        kontakt med lämpliga personer i god tid. 
  
④    Vi beslutade att ansöka om officiell utställning även 2024, vilket ska 
        anmälas till SvTek senast 15 september. Förslag ställdes om att använda 
        samma plats som i år, på fotbollsplan hos Sunnersta idrottsförening 
        i Uppsala. 
  
⑤    Vi beslutade att Annica Bladh-Jacobsson i avelsrådet ska delta i SKK:s 
        centrala avelskonferens på Lidingö 12-13 november 2022. Deltagare från 
        klubbar med mindre än 150 medlemmar betalar särskilt förmånligt pris. 
  
⑥    Beslut fattades i en fråga som diskuterats tidigare: Vi kommer att starta 
        en Facebookgrupp för klubben som eventuellt får ersätta Facebooksidan. 
        Medan en FB-sida är avsedd för envägskommunikation, för information 
        från klubben till medlemmarna, är en FB-grupp ett forum för alla 
        medlemmar inklusive styrelsen, för både information, diskussioner och 
        annat utbyte. Resultatet blir förhoppningsvis en mer levande och 
        dynamisk plats som inbjuder till större engagemang. Alternativ till namn 
        och regler för den nya gruppen ska läggas fram för beslut i styrelsen 
        innan gruppen öppnas. 
  
         Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 11 oktober. 

 


