SLIK OPPLEVDE JEG
MITT FØRSTE RS

RS 2003 ble holdt på
Hadeland Hotell 29. og 30.
mars. Allerede ved åpningen
av møtet la Wenche (leder) og
Kjell Ivar (ordfører)
grunnlaget for et konstruktivt
RS. Her ble møtedeltakerne
oppfordret og motivert til
åpenhet og diskusjon.

Vi åpnet med å presentere oss , alder var viktig i den sammenheng, som dere ser av bildet over - her var
ingen over 29.
Den yngste av oss var 19 år. Må si jeg er imponert over at så unge mennesker tar på seg ansvar i klubben.
I forkant hadde vi mottatt RS papirene. Disse ga meg en god forståelse av hvordan klubben drives.
Jeg reiste til RS med nysgjerrighet på om dette ble veldig saklig og formelt, eller om det kunne bli noen friske
debatter. Gode diskusjoner ble det, men det var ingen grunnleggende uenigheter mellom oss, kun forksjellige
nyanser. Beslutningene som ble tatt ga meg en trygghet om at det er en fremtidsrettet og ansvarsfull klubb vi
er medlem i.
Lørdagen ble avsluttet med hyggelig middag. Her benyttet Britt fra Rogaland anledningen til å
takke for seg etter mange år med RS. Hennes oppriktige påstand om at ”de som jobber med hunder er snille
folk” falt i god jord.
Søndagen ble avsluttet med avdelingens time. Her kunne vi ta opp saker vi var opptatt av med representanter
fra HS og alle avdelingene samlet. Dette vil bli en fast post på RS som avdelingene selv har ansvar for.
Avd. Oslo/Akershus tok utfordringen på strak arm og har ansvar for utformingen på denne timen
på neste års RS.
Jeg har lært veldig mye i helgen av de mange gode innlegg fra representantene, av diskusjonene rundt
avls- og sunnhetspolitikk, utstilling, jaktprøve. Dere bør vente spent på resultatet av beslutningene.

Takk for en inspirerende, lærerik og sosial
hundehelg (uten hund.)
Hilsen
Kari Haug Trulsen
Avd. Buskerud

