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Ledare

Njuter i solen på bryggan i mina för-

äldrars sommarstuga. Ena hunden 

plaskar runt i vattnet medan den andra 

har det skönt i gräset. Jag känner mig 

redo för några vattenmarkeringar. Jag 

älskar verkligen snö och vinter, men 

det är väldigt mycket enklare med mo-

tiveringen att träna hund ute när vå-

ren kommer. Apropå våren har SSRKs 

verksamheter kommit i gång för fullt 

runtom i landet och det känns härligt 

att det är helt utan några som helst res-

triktioner. Men fortsätt ta ansvar mot 

smittspridning. 

Tidig vår betyder tid för årsmöten 

eller fullmäktigemöten. När jag har 

gått igenom de inkomna protokollen 

till SRRKs HS från dessa möten och 

från konstituerande möten, kan jag 

konstatera att valberedningarna runt-

om i landet gjort ett bra jobb för att få 

er medlemmar att kliva in som ledamö-

ter i styrelsearbetet.

Vår innebär också funktionärsträff. 

En helg i april var det återigen dags. 

Tyvärr fick vi inte tillräckligt med an-

mälda till alla våra olika verksamhets-

områden, men spanieljakt och retrie-

verjakt hade fulltecknade program. 

Deltagarna i dessa sessioner lät nöjda 

och blev fulla av matnyttig informa-

tion. Helgen började med en gemen-

sam start där Fredrik Bruno från SKK 

pratade om SKKs Vision 2030 och An-

nika Forsberg från Agria berättade om 

Agria Breed Profiles. Vi kommer att ha 

anledning att återkomma till detta vid 

senare tillfälle. 

I år samkörde vi funktionärsträffen 

med representantmötet. Nästa alla av-

delningar och rasklubbar var närvaran-

de och det blev mycket bra dialoger. Vi 

gick bland annat igenom verksamhets-

berättelsen för 2021, den beslutade 

verksamhetsplanen för 2021–2023 och 

alla stadgar. Om detta blev det diskus-

sioner om vad som förväntas av oss alla 

inom SSRK-organisationen. 

Arbetsgruppen för Vårt medlem-

skap presenterade också sitt arbete. 

Gruppen har tittat på problem som 

finns inom SSRK men har även tittat 

på möjligheter och önskade lä-

gen. Gruppen fortsätter nu ar-

betet med att se hur vi tydlig-

gör uppdrag och roller för 

att sedan komma fram till 

hur vi får till ett attrak-

tivt medlemskap där 

vi lyckas värva nya 

medlemmar men också behålla dagens 

medlemmar.     

Deltagarna på representantmötet 

var eniga om att kommunikation och 

öppenhet i organisationen är jättevik-

tigt, varför vi beslutade att införa kon-

tinuerliga digitala dialogmöten där alla 

SSRKs avdelningar och rasklubbar är 

välkomna. SSRK HS kommer att bjuda 

in till dessa möten med start efter som-

maren. 

Jag känner mig full av energi över 

all den positiva kraft som finns i vår or-

ganisation. Men kom ihåg: detta gör vi 

tillsammans. Ni är alla lika viktiga i en 

ideell förening. Utan er, ingen fören-

ing och inte heller några aktiviteter för 

oss och våra hundar och ingen avels-

utvärdering. Så tack till alla er som en-

gagerar er på ett eller annat sätt. Och 

till er som funderar hur ni kan bidra: 

gör slag i saken och kontakta er SSRK-

avdelning eller rasklubb. Du behövs.

Njut nu av våren tillsammans med 

din fyrbenta vän!

Caroline Hagström
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1 augusti

Har du bytt adress?
Anmäl det till info@ssrk.se

Kansliet har stängt
onsdag 6 juli – tisdag 2 aug

Foto: Thomas Bach

Solen skiner och värmer skönt. Årets 

första svala har precis siktats, vilket i 

skrivande stund är i mitten av maj, så 

nu får man nog säga att sommaren är 

på ingång.

Till näsra nummer vill jag ha in för-

slag på framsidesbild med höstkänsla. 

Tänk på att alla bilder som skickas in 

till Apportören måste vara rejält stora. 

Det går inte att skicka in en förminskad 

bild som förslag till framsida, då just 

dessa bilder måste vara stora, helst i 

den storlek de har direkt från kamera 

eller mobiltelefon. De bilder som inte 

hamnar på framsidan sparas i ett ar-

kiv och används i tidningen vid behov. 

Glöm inte att ange fotograf.

Nu önskar jag er alla en härlig som-

mar och glöm inte nästa manusstopp 

som är 1 augusti!

Jessica




