15 år!
Nu är tidpunkten kommen för att summera 15 års ordförandeskap i SDHK. Jag fick en
mycket positiv känsla när valberedningen frågade mig om möjligheten att bli ordförande i
den nya specialklubben SDHK. När jag tackat ja, blev min första spontana tanke att det
skulle bli en arbetskrävande och utvecklande arbetsuppgift. Givetvis var det också
självklart att det skulle bli inspirerande att få leda ett ”gäng” ideellt arbetande
förtroendevalda, vars uppgift blir att arbeta för klubbens bästa.
Den första uppgiften var att finna en gemensam plattform för 15 rasklubbar med
varierande förutsättningar. Ett viktigt beslut för att förverkliga detta var att införa ett
gemensamt medlemskap. Vilket innebär att alla som är medlemmar i rasklubben
automatiskt blir medlemmar i SDHK. Gemensamt medlemskap bidrar också till att
känslan för tillhörighet och gemenskapen stärks. Lika viktigt var det att finna en bra
lösning på hur den representativa demokratin skulle byggas upp inom SDHK. Vi var
eniga om att uttrycket ”man inte blir starkare än den svagaste länken” skulle vara
vägledande för SDHK. En del av drivkraften i detta arbete var att inte alltid söka
befintliga lösningar, utan lägga mer energi på att finna lösningar som är bra för SDHK,
anslutna rasklubbar och gärna hela vår hundorganisation. Det har under åren varit
stimulerande att arbeta med en styrelse som varit positiv inställd till att det skall finnas
utrymme för entreprenörskap inom SDHK.
Under gångna åren har mitt och styrelsens syfte varit att lägga fokus på en verksamhet
som gör största möjliga medlemsnytta. Det har varit rådgivning till anslutna rasklubbar
och medlemmar, utställningar utan krav på medlemskap i SKK, domarkonferenser,
kurser, träffar odyl. Har även fått nöjet att manifestera SDHKs 5-10- och 15 års jubileum.
Givetvis har det under åren inte endast varit en dans på rosor. Det har funnits orosmoment
inom anslutna rasklubbar när det gäller upprättande av RAS-dokument, SRD och
föreningstekniska frågor. Det känns då tryggt att genom positivt tänkande och i samråd
kunnat finna bra lösningar. Det är ett bra teamwork som möjliggör detta.
Det har varit en stor ära och fantastisk upplevelse att få vara ordförande i
”styrelsegängen” som under åren konstruktivt arbetat för att lösa aktuella uppgifter med
en stor framtidstro. Vilket bidragit till ökat medlemsantal och anslutning av ytterligare två
rasklubbar. Jag kommer i samband med årets fullmäktigemöte avsluta mitt uppdrag som
SDHKs ordförande och sätter därmed punkt för sista ordförandes rader från mig.
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