NYHETSBREV JANUARI 2021

GOTT NYTT GLENÅR TILL ER ALLA!

Vi i SAIGITs styrelse hoppas att året 2021 ska bli bättre än det gångna, då nästan alla
planer och önskningar gick i stöpet. Vi hoppas innerligt att vår rasutställning ska bli av
i år, och att vi ska ha massor av lust och energi till träffar och aktiviteter som 2020
försvann en efter en. Nu tar vi nya tag, så snart pressen från pandemin lättar!

styrelsemöten har hållits
9 och 24 november samt 17 och 28 december
varifrån följande beslut och info rapporteras:
① SvTeK meddelade klubben den 28 oktober att Irish glen of imaal terrier, Dandie
dinmont terrier och Skyeterrier kommer i ny rasspecial i Terrierposten nr 1 2021.
② Då SKK avråder från att hålla fysiska årsmöten 2021 och ger generell dispens för att
skjuta upp årsmötet tills 2022, beslutade styrelsen att utnyttja dispensen och hoppa
över årsmötet. Alternativet att hålla förenklat årsmöte digitalt på SKKs plattform
till en kostnad av 3000 kr bedömdes som överflödigt p g a att inga viktiga ärenden
föreligger för beslut. Mandattiderna för samtliga förtroendevalda funktionärer
förlängs automatiskt med 1 år enligt SKKs föreningskommitté.
③ Enligt uppgift är många laboratorier upptagna med Covid-19-testning och har
inte utrymme för DNA-tester just nu. SAIGIT kan därför inte tills vidare rekommendera sina medlemmar att använda Biofocus för DNA-test. Combibreed som
förordas på hemsidan arbetar enbart med DNA-tester och berörs inte.
④ Styrelsen har beviljat dispens från kravet på DNA-test för PRA-CRD3 inför en
planerad parning på grund av uteblivet svar på inskickat DNA-test. Dispensen
grundar sig på att tiken är helt fri från PRA, och av hanens föräldrar är den ena
fri och den andra anlagsbärare.
⑤ Röstningen för glenalmanackan förenklas och görs mer rättvis. Info på nästa sida.

klubbverksamhet i SKK-organisationen

För närvarande är samtliga länsklubbsutställningar inställda fram till den 30 april 2021.
Listan över Special- och rasklubbsutställningar 2021 har ännu ej publicerats.

Vi gratulerar…

… Marianne Högström som vunnit glenalmanackan för 2021
efter att ha röstat på bilder flest gånger under 2020.
Inför 2021 ser reglerna för röstning något annorlunda ut.
Vi röstar som tidigare 6 gånger per år, en gång varannan månad,
men vi röstar på två bilder utan att ange månad.
De bilder som fått flest röster totalt vinner varsin månad.

