Hur skulle en retrieverklubb i Sverige kunna vara organiserad?
Under många år har frågan om en delning av SSRK, Svenska Spaniel och Retrieverklubben,
diskuterats fram och tillbaka. Däremot har det sällan diskuterats hur en retrieverklubb (eller
en spanielklubb) skulle kunna se ut och hur den skulle kunna vara uppbyggd, om vi en dag
bestämde oss för att dela på klubben. Förra året fyllde SSRK 70 år, och stora delar av den
nuvarande organisationen med dess avdelningar, rasklubbar, distrikt och sektioner, och den
verksamhet som bedrivs (eller inte) i olika delar av organisationen är ett resultat av vår
historia. Mycket har hänt inom hundvärlden och i föreningssverige under dessa år. Och
frågorna skulle då kunna bli:
Hur skulle en svensk retrieverklubb se ut idag?
Vilken verksamhet skulle den driva?
Hur skulle den vara uppbyggd och organiserad?
Vad skulle rasklubbar och lokala eller regionala klubbar jobba med?
Hur skulle en klubb kunna organiseras för att vara
öppen, engagerande, och nära medlemmarna?
Vid fullmäktige 2015 fick SSRKs huvudstyrelse i uppdrag att bl.a. utreda en möjlig organisation för en framtida retrieverklubb. Det utreds också, av en annan arbetsgrupp, hur en framtida spanielklubb skulle kunna vara organiserad. Vid fullmäktige fattades däremot inget
beslut om att klubben kommer att delas.
Vår arbetsgrupp som består av Camilla Boquist, Ann Ekberg, Carl-Henrik Wigert, Berth
Nilsson och Sverker Haraldsson kommer att arbeta med dessa frågor under 2016.
Vi behöver din hjälp, dina synpunkter och dina förslag. Alla medlemmar, alla förtroendevalda, alla uppfödare, och alla som är engagerade och aktiva är välkomna att skicka in
synpunkter, tankar och idéer. Vi behöver er hjälp för att hitta de bästa lösningarna.
Du kan svara som enskild medlem eller diskutera dessa frågor tillsammans inom en styrelse. Alla förslag och synpunkter är välkomna, men vi har ett önskemål; vi vill få dina/era
förslag och tankar i ett mail eller ett brev. Skicka detta till SSRK:s kansli (info@ssrk.se eller
SSRK, Box 17, 16321 Spånga) och skriv gärna i ämnesfältet "Retrieverklubb".
Gruppen kommer att träffas vid funktionärsträffen i april. Vi vill därför ha dina förslag
senast den 1/4.

