
   
 

Dokumentationen över framtagandet och förankring av RAS 

I Svenska Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben, Tollarklubben, började arbetet 
med RAS år 2002. På Tollarklubbens uppfödarseminarium i november 2002 
presenterades RAS för medlemmarna och diskuterades för första gången.  
På våren 2003 utarbetades en hälsoenkät som skickades ut till en grupp tollarägare. 
Sammanställningen av enkätsvaren redovisades på Tollarklubbens 
uppfödarseminarium i november 2003.  
Året efter, på uppfödarseminariet i november 2004, presenterade grunden och en 
första version av RAS och detta diskuterades i grupper.  
På uppfödarseminariet i samband med årsmötet i mars 2005 fick deltagarna ta del av och 
diskutera det RAS-dokument som då var färdigställt.  
Tollarklubben skickade över dokumentet för godkännande av SSRK. RAS presenterades 
också i Tollarklubbens klubbtidning Tollaren samt SSRK:s klubbtidning Apportören.  
Under större delen av 2006 låg gruppens första version av RAS ute på Tollarklubbens 
hemsida och artiklar om RAS fanns i klubbtidningen för att ge möjlighet för medlemmar att 
kommentera.  
Under hösten 2006 färdigställdes Tollarklubbens RAS-dokument och lades återigen ut på 
Tollarklubbens hemsida för ytterligare synpunkter. I januari 2007 skickades Tollarklubbens 
RAS in till SSRK.  
Det mesta materialet i den första versionen av RAS var grundat på uppgifter från åren 2004 
och 2005.  
Projektledare var Ulrica Åström 
 

Revidering RAS 2014 

Under 2012 påbörjades arbetet med att revidera RAS. Uppdraget var att 
utvärdera/uppdatera mål och strategier, uppdatera fakta och siffror samt säkra att RAS 
fortfarande följer den viljeyttring klubben har avseende rasen. Texten skulle också bearbetas 
i ett försök att göra RAS enklare att förstå och följa. En arbetsgrupp bildades och ett första 
reviderat förslag presenterades för styrelsen i januari 2013. Efter vidare bearbetning 
presenterades gruppens arbete vid en RAS-konferens i samband med årsmötet i mars 2013.  
Efter RAS-konferensen justerade RAS och skickades till SSRK för kommentarer vilka kom i 
december 2013. Därefter sändes den slutliga versionen in för kommentarer i början av 2014. 
Projektledare var Anne Karlström. 
 
 
Revidering RAS 2019… 

Under 2016 genomfördes en utvärdering av RAS, version 2014 av klubbstyrelsen. 
Under 2017 tillsattes en arbetsgrupp för kommande RAS-revidering. I samband med 
Klubbmötet 2018 genomfördes en workshop med temat Rasproblematik under ledning av 
moderator Liz-Beth Liljeqvist med syfte att samla in material till kommande revidering, samt 
i förlängningen även Avelspolicyn och Valpförmedlingen. Inför workshopen skickades det ut 
enkäter till alla uppfödare och tollarägare för att öka möjligheten att inkomma med åsikter 
från medlemmar inom rasens alla områden. Det har även skickats ut specifika enkäter med 
frågeställningar till alla uppfödare utifrån olika områden. Arbetsgruppen har även gått 
utbildningar för SKK och deltagit i SSRK Funktionärsträff med inriktning på RAS. Under åren 



   
 

har arbetsgruppen arbetat med att belysa och förankra syftet och målsättningarna med RAS 
i klubbens verksamhet och arbete. Gruppen har samlat in statistik och material från 
klubbens övriga arbete. Det har inhämtats kunskap och erfarenhet från andra rasklubbar 
samt gruppen har på ett grundligt sätt tittat över och arbetat med RAS-dokumentets 
struktur och layout. Dokumentet har presenterats och arbetats med grundligt i styrelsen 
under två omgångar 2018 och 2019. Dokumentet skickades ut på remiss i slutet av 2019 till 
alla uppfödare och tollarägare genom publicering på hemsida och sociala medier samt via 
uppfödarmaillista. RAS justerades efter inkomna remissvar och beslut att presentera förslag 
hos medlemmarna till klubbmötet 2020 för att sedan skickas in till SKK för granskning. 
Projektledare var Helena Näslund. 

 
 

Utlåtande över reviderat RAS 2014 

 
 



   
 
 


