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Ledare

Det finns ett liv efter covid-19

Denna ledare mina vänner, är nog den

fullmäktigemöten innan vi tvingades

finns det tid för träning och samvaro

svåraste jag haft att skriva. Vad som

till dessa nödvändiga åtgärder. Jag kan

med våra hundar. Så låt oss nu hoppas

skrivs och förutspås i dag är förmod-

konstatera att de nya styrelserna nu har

att svårigheterna inte blir alltför långva-

ligen inte sant i morgon. Det sägs att

ett stort och viktigt arbete framför sig

riga och att vi alla efter bästa förmåga

världen är föränderlig och att det är

med att så snart möjligheter ges, åter-

njuter av sommaren. Nu förbereder vi

svårt att sia, särskilt om framtiden. Jag

uppta inställda aktiviteter.

oss för tiden efter covid-19 .

kan bara hålla med.

Även centralt drabbades SSRK av

Det sägs att i nöden prövas vänska-

Många av de planerade aktiviteter

covid- 19. Vårt planerade sammanslag-

pen. Vi ska bevisa att sammanhållning

som hela SSRK-organisationen arbetat

na funktionärs- och representantskaps-

och vänskapen till våra hundar övervin-

fram fick i ett slag flyttas fram, bokas

möte fick med kort varsel bokas av,

ner tillfälliga svårigheter.

om eller i värsta fall

vilket tyvärr förorsakade oss en onödig

ställas in. För-

utgift. Senaste HS-mötet genomfördes

hoppningsvis

via nätet och troligtvis sker även nästa

hann de flesta

styrelsemöte på samma sätt.

avdelningar

En av de största utmaningarna vi

och rasklubbar

haft är informationen till medlemmar-

genomföra sina

na. Enligt min mening har regering,

årsmöten

riksdag och statliga myndigheter gett

och

allmänheten allt för stort tolkningsutrymme. Svårtolkade rekommendationer och otydliga restriktioner har gjort
att vi alla naturligtvis tolkat till vår egen
fördel. Den information vi försökt
delge våra medlemmar har varit i samklang med SKK:s. För oss har det varit
självklart att hela organisationen lever
efter samma regelverk. Tyvärr har förändringarna ibland kommit så tätt att
regelverket varit kortlivat.
Men låt oss nu se framtiden an
med tillförsikt. Även om vi inte kan
genomföra våra prov, tävlingar och
utställningar som vi önskat, så
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Lev väl!
Lars
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