NYHETSBREV MAJ 2020

Hugo vädrar våren

styrelsemöte har hållits den 7 april
varifrån följande rapporteras:
① På grund av rådande coronapandemi, och SKKs beslut att ingen organiserad
verksamhet får genomföras förrän tidigast 1 juni 2020, har SAIGIT ställt in alla
aktiviteter. Vi återupptar verksamheten och återkommer med nya datum
så snart läget tillåter.
② Revideringen av RAS (Rasspecifik AvelsStrategi), som varit ute på remiss med sista
dag för kommentarer 31 mars, kommer att skickas till SvTek för godkännande och
vidarebefordran till SKK som publicerar dokumentet.
③ Ett nytt sätt att förmedla glenprylar kommer att prövas, genom att ta in beställningar
från medlemmar innan inköp sker. På så sätt kan vi erbjuda fler artiklar utan att
klubben behöver stå risken att ha många osålda varor i lager. Första erbjudandet
kommer efter nästa styrelsemöte.
④ Västsvenska Terrierklubben har informerat oss om att man planerar en utställning i
Vårgårda lördagen den 3 oktober 2020. VäTeK har hyrt Tångahallen hela helgen, och
några rasklubbar ska ha utställningar där på söndagen, då även SAIGIT eventuellt
kan arrangera en inofficiell utställning. Vi beslutade att avvakta utvecklingen av
coronapandemin innan frågan om eventuellt deltagande i Vårgårda tas upp.
⑤ SKK har angett nytt datum för avelskonferensen till slutet av september 2020.
⑥ Förbättringar och förenklingar på hemsidan diskuterades. Annonssidan under
Hitta en glen görs enklare och tydligare genom att minska antalet knappar och ändra
reglerna för annonser. Detta beskrivs på sidan Annonser under Hitta en glen.
OBS! Det är gratis att annonsera. Under sidan Hundinfo tas knappen Avelshanar bort.
⑦ Utbildningskommittén tas bort. I sekreterarens ordinarie arbetsuppgifter ingår att
bevaka information från SvTeK och SKK om utbildningar som kan vara av intresse.
Nästa styrelsemöte kommer att hållas tisdagen den 12 maj.

SKK har frågestund tisdagar på Facebook!
SKK fortsätter med sina frågestunder på Facebook hela våren.
Varje tisdagskväll sitter en ny expert för att besvara frågor på ett speciellt tema.
Alla som vill kan logga in och delta! Du kan se vårens hela schema här.
Anmäl dig gärna till evenemangen på Facebook!

Coronakrisen drabbar alla
Förra veckan gick Norska kennelklubben,
NKK, ut med ett öppet brev till den
norska kulturministern. I brevet skriver
kennelklubben att NKK är bara några
veckor från konkurs.
Samtidigt förlänger Norges regering
förbudet för evenemang och festivaler
med fler än 500 besökare fram till första
september, vilket får NKK att leta efter
nya lösningar för att kunna genomföra
kommande hundutställningar.

NKK funderar på följande lösningar:
* Arrangera utställning över flera dagar
och med fler domare
* Inte hålla finaler
* Styra ankomsttider och antal utställare
samtidigt på utställningsplatsen
* Fördela raser/grupper till olika platser
och orter
* Begränsa anmälningsantalet
Läs NKKs motiveringar här

