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Remissvar Förslag framtida Retrieverklubb 

 

Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben, nedan benämnd Tollarklubben, har tagit del 
av Förslag till framtida retrieverklubb, och har nedanstående kommentarer på förslaget. 

 

Sammanfattning 

Tollarklubben anser att förslaget till ny retrieverklubb dessvärre är ett förslag som 

Tollarklubben inte kommer att stå bakom. 

 

Tollarklubben, anser i likhet med det remissvar som Tollarklubben skickade 2016-03-

31, att det inte finns någon anledning att sära SSRK i en Retrieverklubb och en 
Spanielklubb. Tollarklubben anser att SSRK som samlande specialklubb för de 

hundraser som arbetar med fågel- och smådjursjakt är till fördel, i jämförelse med två 

mindre specialklubbar. Vi ser inte nyttan med en delning och vi ser inte heller att 

förslaget skulle lösa de problem som föreligger inom SSRK idag. Vi bedömer dessutom 

att en delning av SSRK med detta förslag riskerar att medföra negativa konsekvenser för 
Tollarklubben. 

SSRK som organisationsform kan dock utvecklas och förbättras. I dagens 
organisationsform finns en del problem och motsättningar som vi anser går att förändra 
utan att dela SSRK. Det finns bättre sätt att utveckla, förbättra, effektivisera samt 

förenkla verksamheten, än att dela SSRK i två mindre specialklubbar.  

Det är därför Tollarklubbens inställning att det istället bör tillsättas en utredning av hur 
SSRK är organiserat, hur verksamheten och dess olika delar bedrivs och hur tydligare 

gränsdragning mellan olika delar kan uppnås. Med en annan organisation och med nya 
arbetssätt kan det skapas en större trygghet hos alla medlemmar, avdelningar och 

rasklubbar. Att förtydliga arbetssätten mellan huvudstyrelsen, avdelningar och 
rasklubbar skulle enligt vår åsikt skapa bättre förutsättningar för ett givande framtida 
samarbete, istället för en delning. 

En ideell medlemsorganisations största styrka är ett delegerat arbets- och beslutsätt, 

vilket går att uppnå med en annan organisationsform. Att decentralisera styrningen av 
verksamheten anser vi är ett bättre sätt att förbättra och utveckla, istället för att dela 
upp SSRK i två mindre och fortsatt mindre bra organisationer. 

 



 

Remissförslaget 

Förslaget som föreligger är i grund och botten en kopia av nuvarande SSRK, utan 
Spanielklubbarna. Arbetsgruppen har tyvärr endast utgått från nuvarande organisation 
utan att fundera över andra sätt att organisera verksamheten. Dock föreslås ett antal 

förändringar som leder till en ännu starkare centralstyrning vilket vi bedömer kommer 
leda till större motsättningar än idag. Förslaget innebär en likadan klubb som SSRK, men 
med en ännu starkare central styrning tror vi att de problem man har idag inte kommer 
försvinna, snarare förvärras.  

I förslaget framgår att lokalklubbarna ska få ett tydligare uppdrag att arbeta med alla 

verksamhetsgrenar och för alla raser. Det är bra, för så fungerar det idag inte i alla 
avdelningar, där tolling tyvärr är lågt prioriterad i en del avdelningar. Därför är det 
synnerligen anmärkningsvärt att det föreslås att ansvaret för tollingjakten och 

tollingjaktproven i landet läggs direkt under den föreslagna retrieverklubbens 

huvudstyrelse. Detta rimmar mycket illa med intentionen om att skapa en 
retrieverklubb för alla raser. Effekten kommer bli att tollaren och tollarägarna kommer 

att stå utanför lokalklubbarnas verksamhet. Förslaget är i detta avseende obegripligt och 

oacceptabelt för Tollarklubben. 

I förslaget framgår att rasklubbarna ska inkomma med verksamhetsplan, budget, 

verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter till den nya retrieverklubbens 
huvudstyrelse. Huvudstyrelsen ska ha möjlighet att begära kompletteringar osv. Vår 

åsikt är att detta innebär att rasklubbarna ”kläs av” sina befogenheter och sin rådighet, 

vilket kommer att leda till stora motsättningar och en ”vi och dom”-mentalitet. Detta är 

ett oacceptabelt förslag som Tollarklubben inte kommer att stå bakom. 

Tollarklubben står ej bakom förslaget att medlemsavgiften ska utgå från medlemskap i 

SSRK. Vi anser att medlemskapet ska utgå från medlemskap i respektive rasklubb, och 

att ett medlemskap i en rasklubb också innebär medlemskap i SSRK och i den 

geografiska avdelning man tillhör. Placera medlemskapet närmast verksamheten, inte 
längst ifrån. 

Förslaget om en gemensam tidning avvisas också av Tollarklubben. För Tollarklubben är 
den egna tryckta tidningen ett oerhört viktigt instrument för att skapa motivation och 

inspiration bland Tollarklubbens medlemmar. Mycket av Tollarklubbens identitet utgår 

från rasklubbens egen publikation. Däremot kan vi tänka oss ett gemensamt arbete inom 
SSRK för att framgent skapa digitala utgåvor av de olika klubbtidningarna. 

 

Vad vi saknar i remissförslaget 

Tollarklubben anser att arbetsgruppen borde ha utgått från ett blankt papper och 

funderat över ett nytt sätt att organisera en ny retrieverklubb, istället för att utgå från 
nuvarande organisation. 



 

Vi anser att man borde börja med frågan ”varför behövs en Retrieverklubb?” och ”vilket 
är syftet med en Retrieverklubb”, för att därefter komma fram till en organisation som 
uppfyller svaren på dessa frågor.  

Idag finns en del motsättningar inbyggda i organisationsformen. Relationerna mellan 

rasklubbar och avdelningarna, mellan rasklubbarna och huvudstyrelsen samt mellan 
avdelningarna och huvudstyrelsen är något vi tycker att man bör fundera över hur man 
kan förbättra i framtidens SSRK. 

Idag har respektive medlem en mycket liten möjlighet att påverka SSRKs beslut och 
dessutom mycket liten möjlighet till insyn i huvudstyrelsens arbete. Den enskilde 

medlemmen har svårt att förstå hur verksamheten är uppdelad och organiserad. Vi 
anser att en organisationsutredning borde fundera över hur den enskilde medlemmens 
insyn och hur SSRKs transparens kan förstärkas.  

För Tollarklubben är det av vikt att SSRK utvecklar verksamheten med utbildningar och 

träningar som är gemensamma för alla retrieverraser (och givetvis även spanielraser), 

avseende apportering, working test och viltspår, vilket är något den enskilde 

medlemmen saknar i många avdelningar idag.  

  

  
En förändring av SSRK  

Tollarklubben anser att det finns anledning till en genomgripande utredning av hur 

SSRK är organiserat idag och hur verksamheten bedrivs. 

Vi anser att organisationen i SSRK bör ändras från att vara en hårt centralstyrd 
organisation, till en decentraliserad medlemsorganisation med stor insyn och 

transparens där respektive medlem känner möjlighet att kunna påverka.  

Vi anser att respektive hund, hundägare och uppfödare är de viktigaste resurser vi har i 
vår verksamhet. Tollarklubben är till för dessa och inte tvärtom. Vi anser att rasklubben 

är central i utvecklingen av verksamheten och att en ny klubb ska byggas kring detta 
förhållningssätt. Därför anser Tollarklubben att styrningen ska utgå från medlemsnära 
rasklubbar och inte tvärtom.   

 

 
 
Med vänlig hälsning 
 

 
 
För Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben  

Mats Viker 

Ordförande 


