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styrelsemöte har hållits 20 oktober  
varifrån följande beslut och info rapporteras: 

 
①   Samtidigt med den kommande försändelsen av beställda artiklar från England  
       kommer SAIGIT att ta hem artiklar som ska utgöra priser på SAIGITs utställningar  
       under 2021 och 2022. 
②   Styrelsen avvaktar med tidpunkt och övriga omständigheter för årsmötet 2021  
       tills SKK uppdaterat sina riktlinjer p g a corona för arrangemang under det nya året. 
③   Diskussioner och undersökningar pågår för att eventuellt kunna rekommendera fler 
       laboratorier än Combibreed med avseende på DNA-tester.  
④   I samband med DNA-test tar vi bort rekommendationen att fylla i och skicka in en 
       remiss till SKK. Anledningen att använda SKK-remissen är en framtida central  
       registrering av resultaten, och vår ras är alltför liten numerärt för att uppfylla  
       kraven för detta. Vi rekommenderar istället att testresultaten skickas till den  
       Nederländska Glenklubbens globala databas. Detta gäller även gamla tester. 

NU KAN DU BESTÄLLA 2021 ÅRS ALMANACKA 
 

Även i år kostar den bara 150:- inklusive porto. 
Vi har öppnat beställningssidan och behöver din beställning senast 

25 november för att hinna leverera almanackorna innan jul. 
Året närmar sig sitt slut; bara två bilder kvar att rösta på till den nya almanackan. 

Var med och bestäm bilder för november och december! 
Denna gång måste båda månaderna röstas fram senast 25 november.  

Till röstningen 

https://www.glen-footprints.com/en
https://saigit.se/almanackan/best%25252525C3%25252525A4lla%2525252520almanacka.html
https://saigit.se/almanackan/r%C3%B6sta%20p%C3%A5%20vinnande%20bild.html


 

 
 

 
klubbverksamhet i SKK-organisationen 

 
SKKs centralstyrelse, CS, har beslutat att anpassa SKKs rekommendationer  
gällande riskgrupper, inklusive personer 70+, till de nya allmänna råd som 

Folkhälsomyndigheten har utfärdat. Det innebär är inga extra restriktioner  
ska gälla personer ur riskgrupper än de som gäller samtliga personer i Sverige. 

 
Samtidigt som man lättar på restriktionerna för riskgrupperna betonar 

Centralstyrelsen att man fortsatt hyser stor oro för pandemin. CS vill därför  
påminna alla medlemmar om de grundläggande åtgärderna för att förhindra 

smittspridning. Det innebär framför allt att stanna hemma om man känner  
sig det minsta sjuk. Deltar man i något arrangemang är det viktigt att hålla  

avstånd till andra deltagare och att hålla god handhygien. 
 
 

aktuell information från SKK:s föreningskommitté 
• Fysiska års- och fullmäktigemöten 

Föreningskommittén avråder under rådande omständigheter från fysiska 
årsmöten. Avrådan sker mot bakgrund av medlemmars olika förutsättningar 
att delta i möten, och de goda möjligheter som finns för att genomföra 
årsmöten digitalt. 

 
• Distansmöten 

SKK kommer fortsatt erbjuda de mötestyper som erbjöds under 2020; 
förenklat årsmöte och fullmäktigemöte på distans, regelverken för dessa 
möten kommer att uppdateras på vissa punkter. Föreningskommittén  
kommer dessutom ta fram ytterligare en årsmötestyp som möjliggör  
beslut i fler av stadgarnas dagordningspunkter.  
 
Information om tillgängliga mötestyper publiceras på SKK.se under november. 
 
Sedan tidigare har kommittén beslutat att klubbar får hitta egna lösningar för 
distansmöten under de förutsättningar och med beaktande av de krav som 
finns angivna på SKK.se. 

  
 

 

https://one-lnk.com/x1elQ_vr5ZiCn3Lm2Pzb6YW3syf-JrJtgG2ImUXFAAAVCsP6UgNiHkAL2dpEC1y-zKgSnhfNyDNpFulUBMcdbsBOA/x1eDzmhtdROkRP6TnCTXv5b4iEa4mgWWBPzhsOpeXbO74dB0LBBT6QVoDQ7sQT32j9fjWsI9YWWilsxp7i5ByhhJpRdW-GnKtAauJu8DI29Ob-SyZ4F71TD-hOOxWY3tNbR67YsfGtOw9q3j-yPHdxtABrnts344RwZ4jNFTU4rdVgj5qlilsBZgetealrRzd7mutlsBNdRB5MUq_BWJhs9HYT_ddPCtWD1Xj6Qq4dEqjCbX61bD7MQiATrFZlSE76IfiFchGd9K8h78FB2kwr6mA/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/

