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Ledare

Jag skriver dessa rader till er i sista 

stund innan tryckningen av Appor-

tören nr 4.  För en gång skull var jag 

ute i ganska god tid, men det hade jag 

inget för. Förutsättningarna för vårt ar-

bete förändrades drastiskt när regering 

och riksdag meddelade nya restriktio-

ner och råd.  Oavsett vad vi tycker har 

vi bara att respektera och förhålla oss 

till direktiven. Vårt agerande kan vara 

skillnaden mellan liv och död. Låt oss 

ändå glädjas över att vi i enskildhet och 

tillsammans med våra hundar, i lugn 

och ro kan förbereda oss för komman-

de bataljer i skog 

och mark. 

Till alla er 

som planerat 

olika aktiviteter 

som senare ty-

värr inte kunde 

genomföras vill jag säga ”tack och för-

tröttas inte”. Förr eller senare blir livet 

normalt igen och då trycker vi på start-

knappen. Då är en del av arbetet redan 

gjort och vi återgår till ett mer normalt 

liv. 

På tal om normalt liv så måste vi 

ändå planera för vårens aktiviteter. Jag 

tänker på de administrativa åtaganden 

som berör både huvudstyrelsen (HS), 

avdelningarna och rasklubbarna. Vad 

HS anbelangar är datum bestämt för 

både funktionärsträffen och fullmäk-

tigemötet. Hur vi ska genomföra akti-

viteterna vet vi inte men planeringen 

måste fortsätta på två spår. Kan vi träf-

fas fysiskt eller måste vi tänka om och 

genomföra våra aktiviteter digitalt? 

Självfallet önskar vi att vi kan ge-

nomföra våra möten som vi brukar, 

men vi måste vara beredda på att tänka 

nytt. I värsta fall kan vi tvingas ställa 

in eller senarelägga vissa aktiviteter. 

Jag vill föreslå att ni i avdelningar och 

rasklubbar förbereder er på att genom-

föra era årsmöten digitalt. SKK har 

förberett och hjälper till med förbere-

delser och genomförande av digitala 

årsmöten.

En av de viktigaste frågorna på våra 

årsmöten är att välja de personer som 

ska driva våra klubbar i framtiden. Val-

beredningens arbete är både viktigt 

och svårt. Att arbeta i en styrelse är 

utvecklande och meningsfullt och 

ger möjlighet att genomföra det 

man vill och tror på. Har du förslag 

på lämpliga personer till din klubbs 

styrelse så meddela detta till valbered-

ningen. Får du erbjudande att bli före-

slagen, tveka inte att tacka ja.  

Året går mot sitt slut och ingen kan 

påstå att det blev som vi hoppats. Min 

förhoppning är att nästa år blir ett år 

fyllt av aktiviteter för både två och fyr-

benta. Ett år då vi kan återerövra mak-

ten över våra aktiviteter. Ett år då vi kan 

genomföra alla våra planer och önsk-

ningar. Ett år då SSRK:s medlemmar 

återigen kan forma sin gemensamma 

framtid.

Till sist önskar jag er alla en god jul 

och ett gott nytt år!

Lev väl!

Lars 
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