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Ledare

FRAMÅT och TACK blir ledorden för 

denna ledare. Tror att många av oss nu 

vågar se framåt och ser att det finns en 

tid för postcovid. 

Jag vill börja min första ledare med 

att rikta ett stort tack till alla er som un-

der detta år gjort allt för att kunna up-

pehålla aktiviteter i rådande situation 

och på det sätt ni gjort det. Pandemi-

säkert och med sprudlande energi. För 

detta är styrelsen ofantligt stolta över er 

alla i avdelningar och rasklubbar som 

gjort detta möjligt och att ni medlem-

mar förhållit er till restriktionerna på 

ett ypperligt sätt 

Det jag inte är lika glad över är 

det hårda uttrycksklimatet som emel-

lanåt råder på sociala medier, inte bara 

inom vår hundorganisation utan all-

mänt. Snälla, tänk på att inte gömma 

dig bakom skärmen utan att du alltid 

ska våga stå för dina ord och fundera 

över om du verkligen hade uttryckt dig 

på samma sätt om det varit i ett fysiskt 

sammanhang. Jag tror på att ni, SSRK:s 

medlemmar, är förnuftiga människor 

och kan hantera detta på ett värdigt 

och respektfullt sätt i alla situationer, 

även när alla känslor är involverade. 

Det gäller bara att tänka efter innan 

man agerar.

2021 års Fullmäktige är över. Jag 

vill tacka för förtroendet att leda SSRK 

och dess styrelse de närmaste två åren. 

Säger även tack å mina styrelsekompi-

sars vägnar, både omvalda och nyvalda 

ledamöter. Kontinuitet, erfarenhet, 

kunskap och förnyelse står den nya sty-

relsen för. Det känns tryggt att vi framåt 

kan arbeta efter beslutad verksamhets-

plan, vår stadga samt att anta framtida 

utmaningar på ett professionellt sätt.

SSRK är en organisation som be-

står av avdelningar och rasklubbar. På 

fullmäktige togs frågan upp om ett 

medlemskap. Det är glädjande att Full-

mäktige nu beslutade att vi ska gå från 

utredningar till handling för att verk-

ställa fullmäktigebeslutet från 2008 

som gällde att skapa ett medlemskap. 

Majoriteten av rasklubbarna reservera-

de sig mot beslutet, men nu fokuserar 

vi framåt tillsammans i en organisation 

och mot ett medlemskap. 

Fullmäktige beslutade även att Wor-

kingtest för retriever blir en officiell 

tävlingsform med stambokförda resul-

tat. Jätteroligt, då många av våra med-

lemmar ägnar sig åt detta. 

En av höjdpunkterna på Fullmäk-

tige var utdelningen av förtjänsttecken 

och Jägarnas vandringspris samt Ma-

rita Björlings välförtjänta upphöjande 

till hedersmedlem. I år skedde utdel-

ningarna i digital form, men vi hop-

pas kunna återkomma med ett fysiskt 

firande framöver. Till er som av-

gått: TACK för ert engagemang 

och ert bidrag. Läs mer om 

vad som behandlades på fFll-

mäktige på annan plats i 

tidningen.

Vem är då Caroline, 

er nya ordförande? 

Jag är 70-talist som bor i Örebro med 

familjen och som aktiverat mina re-

trievrar i 19 år på olika sätt och sam-

tidigt förkovrat mig själv både jaktligt 

och domar- och instruktörmässigt samt 

föreningsmässigt.  Jag hoppas och tror 

att min erfarenhet som ordförande i 

andra föreningar och som chef/ledare 

inom mitt yrkesområde under flera 

år gör mig lämpad för detta uppdrag. 

Men vad är jag utan övriga invalda i sty-

relsen och alla ni medlemmar och för-

troendevalda runtom i SSRK Sverige.  

Jag behöver er alla för att föra SSRK 

framåt.

Njut nu av sommaren, men glöm 

inte att pandemin inte är över. Håll i, 

håll ut och håll avstånd. Tillsammans 

värnar vi om varandra!

Caroline Hagström
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