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Ledare
Tack och hej!
Så är det dags att skriva min sista ledare

på i skrivande stund, men jag antar att

upplever en större förståelse för olika

i Apportören.

omständigheterna innebär ett digitalt

grenar av hundverksamheten och en

möte. Vi återkommer med information

större acceptans för olikheterna.

Låt mig börja med att önska er alla
ett fortsatt gott nytt år. Ett år som troligtvis inte blir som vi önskat, men som
vi får använda så bra vi kan.

Jag gläds även över samarbetet

Efter totalt tio år som SSRK:s ordfö-

med andra specialklubbar och rasklub-

rande fördelat på två perioder lämnar

bar utanför SSRK-organisationen i de

Förra årets vedermödor har nu för

jag nu över uppdraget efter de senaste

frågor där ensam inte är stark. Vi såg

SSRK:s del sammanfattats i verksam-

sex åren vid det kommande fullmäkti-

det goda resultatet av samarbetet med

hetsberättelse och bokslut. Resultatet

gemötet. Jag vill tacka alla som jag haft

efterregistreringen av ett stort antal la-

för verksamheten har vi inte kunnat på-

glädjen att få lära känna och arbeta

bradorer och vi hoppas på samma goda

verka i någon större grad, men vi kan

tillsammans med. Ett tack också till av-

resultat med frågorna som gäller HD-

glädjas åt ett efter omständigheterna

delningarnas och rasklubbarnas repre-

problematiken.

gott ekonomiskt resultat. Ett resultat

sentanter för gott samarbete. Även om

Tack för mig.

som ger oss möjligheter till en verksam-

vi inte alltid haft samma uppfattning

Lev väl!

het som vi hoppas ska vara till gagn för

i alla frågor, har vi hittat vägar framåt

verksamheten och våra medlemmar.

och lösningar som på sikt gynnat verk-

Årets fullmäktigemöte
rum
29–30

4

så snart vi kan.

samheten.

äger

Det sägs att hunden är människans

helgen

bästa vän och jag hoppas att människan

maj.

är hundens bästa vän. När jag ser tillba-

Hur genomför-

ka 10–15 år tycker jag mig se en föränd-

andet äger rum

ring i synsättet hos våra medlemmar

kan vi inte svara

och deras olika intresseinriktningar. Jag
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