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Ledare

En pigg och nyter 75-åring

Låt mig börja med att tacka för det

att göra SSRK till den framgångsrika

Efter en remissrunda till avdelning-

gångna året och önska er alla ett fint

klubb vi önskar oss. Vi står nu inför års-

ar och rasklubbar där samtliga svar var

2020 tillsammans med era hundar!

mötestider och det är där vi ska forma

positiva, har vi beslutat att på försök

vår gemensamma framtid. Det är min

lägga årets representantskapsmöte och

styrelsen, HS, innebär alltid att avsluta

förhoppning

valberedningarna

funktionärsträff samma helg. Vi vill på

det gångna året och att sjösätta det nya.

runt om i landet har gjort sitt betydel-

detta sätt spara pengar och tid, tid som

Historieskrivningen är i det närmaste

sefulla arbete och att medlemmarna

kan användas till aktiviteter som gagnar

klar och vi kan se tillbaka på ett, som

ställer upp med sitt kunnande och sin

våra medlemmar och deras hundar.

vi tycker, bra år. Klubbens ekonomi är i

tid för att driva klubben framåt.

Årets först månader för oss i huvud-

att

Tyvärr kan jag konstatera att vi även

nas och rasklubbarnas arbete har även

i år har problem i vissa delar av landet

Lev väl!

aktiviteterna varit många och till nytta

med att hitta personer som är villiga att

Lars

för våra medlemmar.

åta sig dessa viktiga uppgifter. Det kan
Vad

framti-

innebära att vi i dessa delar av landet

den bär i sitt

kan tvingas minska våra aktiviteter. Låt

sköte är alltid

mig hoppas att mina farhågor inte be-

svårt att sia om.

sannas. Jag hoppas också att vi behand-

En sak är jag

lar de medlemmar som ställer upp för

dock säker på:

klubben med respekt både i tal och

vi behöver alla
goda krafter för

skrift.
I år firar klubben sitt 75-årsjubileum. Låt oss gemensamt i hela Sverige
genomföra lokala aktiviteter som syns
och manifesterar klubbens betydelse
för våra raser och vår verksamhet. Har
ni frågor eller undringar, ta kontakt
med vår informationsansvariga Marie
Ahlqvist så får ni svar på era frågor.
När ni läser dessa rader har vi sjösatt vår nya hemsida. Det är vår förhoppning att sidan ska bli till hjälp för
oss att sprida vårt budskap och att ni
finner glädje i att läsa om både planerade och genomförda aktiviteter.
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Till sist vill jag önska er alla en här-

god ordning och tack vare avdelningar-

lig vår!
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