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Ledare

En sommar och en höst att minnas
eller helst glömma?
När jag skriver dessa rader har somma-

värr ser höstens aktiviteter ut att bli an-

Under den senaste tiden har vi

ren passerat och hösten så sakta smugit

norlunda och färre än vanligt men de

dessvärre nåtts av uppgifter om oac-

sig på. Att sommaren blivit vad vi öns-

som kan genomföras blir därför än vik-

ceptabla skriverier på sociala medier.

kat oss kan nog ingen påstå. De flesta

tigare. Tänk bara på att följa gällande

Smutskastning och kränkande påhopp

organiserade hundaktiviteter har efter

föreskrifter från myndigheter och SKK.

hör inte hemma bland våra medlem-

hand ställts in och förhoppningarna på

Inga aktiviteter är så viktiga att liv och

mar. Tydliga regler för hur vi ska upp-

en bättre framtid har ofta grusats. Dess-

hälsa får sättas på spel. Håll avstånd,

föra oss inom organisationen finns och

värre har beskeden kommit sent och

tvätta … Ni vet vad jag menar.

ska självfallet följas. Detta gäller natur-

mycket arbete och många förberedel-

Även HS arbete har fortsatt präg-

ligtvis särskilt alla oss som på ett eller

lats av covid-19. Inga styrelsemöten har

annat sätt innehar förtroendevalda

genomförts annat än via telefon och

poster. Vi kommer inte att tveka att vid-

och

internet. Mycket tid har använts till att

ta de åtgärder som vi anser nödvändiga

rasklubbar lyck-

försöka anpassa oss och vår verksamhet

för att förhindra fortsatta oönskade be-

efter nya förutsättningar och medlem-

teenden.

ser har gjorts i onödan.
Jag är trots allt stolt över att våra
avdelningar
ats
föra

genomen

rad

marnas önskemål och behov. Jag är

Låt mig till sist önska er alla en här-

aktiviteter

till

medveten om att vi inte kunnat tillgo-

lig höst med fina upplevelser vad ni än

glädje för våra

dose allas önskemål men ingen akti-

har för möjligheter i tider som dessa.

medlemmar. Ty-

vitet har stoppats utan tungt vägande
skäl.
Under juni har nya regler för att
hålla hund kommit från Jordbruksverket. Vad vi har läst ut är det inga stora
förändringar som genomförts. Jag upplever att bestämmelserna är till för att
förhindra oseriös hundhållning och
försäljning. Läs mer om detta på annan
plats i Apportören.
Nu när jag skriver min ledare nås
jag av nyheten att SKK valt att ställa in
Stockholms Hundmässa i december.
Naturligtvis ett tråkigt besked men
ett klokt fattat beslut enligt min
uppfattning.
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