
Rune	  Rehn	  har	  avlidit	  
	  
Vi	  har	  nåtts	  av	  att	  Rune	  Rehn	  har	  avlidit,	  vilket	  gör	  mig	  oerhörd	  nerstämd.	  
	  
Som	  ordförande	  fick	  jag	  förmånen	  att	  samarbeta	  med	  Rune	  genom	  flera	  år	  och	  
därigenom	  även	  få	  tillfälle	  att	  lära	  känna	  honom	  lite	  bättre.	  
För	  mig	  var	  Rune	  en	  stöttepelare	  av	  rang.	  Mycket	  kunnig,	  lugn	  och	  behaglig	  och	  alltid	  
med	  glimten	  i	  ögat.	  
	  
Rune	  hade	  höga	  ambitioner	  om	  att	  bygga	  en	  modern	  och	  effektiv	  räddningstjänst	  i	  SSK:s	  
verksamhet.	  	  
Hans	  kontaktnät	  gick	  inte	  av	  för	  hackor	  och	  tillsammans	  med	  klubben	  utvecklade	  han	  
och	  de	  övriga	  som	  arbetade	  med	  ambulanstjänsten	  på	  Kinnekulle	  Ring,	  en	  verksamhet	  
som	  vi	  som	  aktiva	  och	  funktionärer,	  kunde	  känna	  trygghet	  inför.	  
	  
Samarbetet	  med	  Rune	  var	  alltid	  präglat	  av	  professionalism.	  Han	  var	  alltid	  eftertänksam	  
och	  när	  beslut	  fattades,	  kunde	  jag	  som	  ordförande	  alltid	  känna	  att	  det	  var	  det	  bästa	  och	  
effektivaste	  alternativet.	  
	  
Vi	  köpte	  begagnade	  ambulanser,	  Rune	  utrustade	  tillsammans	  med	  kunniga	  
ambulansmedarbetare	  och	  tillsammans	  kunde	  de	  därmed	  vara	  rustade	  för	  varje	  tänkbar	  
situation,	  vare	  sig	  på	  banan	  eller	  i	  depån.	  
	  
Och	  incidenter	  inträffade	  tyvärr,	  allt	  från	  småsaker	  som	  behövdes	  plåstras	  om,	  till	  större	  
insatser	  där	  både	  ambulanser	  utifrån	  och	  även	  helikoptrar	  fordrades.	  Rune	  mitt	  i,	  trygg	  
och	  lugn!	  
	  
För	  SSK:s	  verksamhet	  är	  det	  av	  allra	  yttersta	  vikt	  att	  ha	  en	  effektiv	  beredskap.	  Där	  
spelade	  Rune	  under	  många	  år	  den	  allra	  viktigaste	  rollen.	  Kunnig	  och	  lågmäld	  lotsade	  
han	  oss	  andra,	  som	  inte	  var	  lika	  kunniga,	  in	  på	  trygghetens	  stig.	  
	  
Som	  person	  och	  kompis	  gillade	  jag	  alltid	  att	  vara	  i	  Runes	  sällskap.	  Jag	  kommer	  sakna	  
hans	  närvaro	  i	  depån,	  vid	  banan	  och	  inte	  minst	  på	  den	  stora	  altanen	  vid	  Cafeterian	  på	  
Kullen.	  
Tack	  Rune,	  för	  att	  du	  var	  en	  så	  viktig	  del	  av	  vår	  verksamhet!	  
	  
För	  styrelsen	  i	  SSK	  
	  
John	  Graff	  


