
 Jag tycker att SSRKs arbete med att presentera sitt arbete blev bra och som jag uppfattade så 
är det Sverker som har gjort ett bra arbete.  
Alla tyckte nog att det såg bra ut ända till det kom till punkterna vad ett medlemskap skulle 
kosta och fram för allt den stora utgifts posten Apportören. Här blev HS svarslösa och ej 
samarbetsvilliga vilket störde alla, framför allt rasklubbarna. 
När det gäller avdelningarna känns det som att vi är lite uppgivna och framförallt vill ha ett 
slut på allt bråk så vi kan gå vidare och utveckla vår verksamhet. Det gör att vi går med nästan 
vad som helst, jag uppfattade det som att vi tyckte att det var rätt så okey när vi samlades efter 
mötet och pratade igenom dagens träff.  
Vi var också kallade till möte med rasklubbsordförandenas möte på söndagen i Upplands 
Väsby . 
 
Vi samlades kl 9.00 samtliga rasklubbar var representerade, samt undertecknad och Tommy 
Borg från SSRK Östra. 
Vi började med att ge vår syn på gårdagens möte, alla fick ge sin syn på HS förslag om ett 
medlemskap. 
Sammanfattat pratade alla om SSRKs struktur i stället och allt missnöje runt detta, de små 
rasklubbarna och framför allt spaniel klubbarna delgav sitt missnöje med att ej kunna påverka 
och styra sina egna frågor. Tommy och jag tyckte att vi bara flyttade ner konkurrensen på 
rasklubbs nivå och vi tror det skulle bli klent med samarbete mellan avdelnings medarbetare 
och rasklubbsfolk på lokalklubbs nivå. 
Vi skulle bli många fler medlemmar ute i avdelningarna, men frågan är hur många fler aktiva 
funktionärer det genererar eftersom all verksamhet läggs ut på lokalklubben. Vi befarar att det 
är ett övermäktigt åtagande för lokalklubben med överhängande risk att tappa kvalité i 
verksamhetens olika aktiviteter.  
 
Vi kom därför inte så långt med vårt planerade arbete med att tillskriva HS med ett förslag på 
ett medlemskap och belysa strukturproblematiken så när vi samlades efter lunch så beslutades 
att vi skulle arbeta för en delning i stället och bygga två nya organisationer. Alla var överens 
om att detta var rätt väg framåt varför det poängterades att vi måste arbeta med att hitta nya 
styrelse funktionärer som är positiva till detta scenario och ger den nya styrelsen ett direktiv 
på Fullmäktige att tillsammans med rasklubbar och avdelningar arbeta fram ett förslag på 
delning till fullmäktigemötet 2010. 
 
Vi beslutade att gå hem och lägga fram förslaget för våra styrelser i avdelningar och 
rasklubbar och tidplanen för detta var till den 20 januari 2009 och om det blir positivt lägga 
fram förslaget till våra respektive årsmöten respektive rasklubbs fullmäktigen. Blir det 
positivt emottaget skall vi ha ett möte på ordförande nivå i samband med funktionärs mötet i 
vår. 
Vi tycker det är av största vikt att vi i denna fråga är eniga innan vi lägger fram förslaget till 
fullmäktige 2009. 
 
 
 


