Vägen till RAS-2005 för shiba
Arbetet med att färdigställa RAS för shiba har varit omfattande och tagit mycket
tid i anspråk. Trots allt har det varit till största delen eniga medlemmar som
inkommit med material till RAS-2005 för shiba. Förhoppningen är den, att detta
dokument ska vara våra uppfödare till stöd och leda till en positiv utveckling för
vår ras. Även de som inte är uppfödare kan hämta intressant information ur
RAS-dokumentet.
Hur har då vägen sett ut och hur har arbetet gått till?
2002
Beslut tas i styrelsen om att arbetet med RAS ska påbörjas.
2003
Helene Nordwall och Helena Ekevär åker som representanter för Shiba-No-Kai´s
styrelse på konferens för information om RAS den 29 november, Karolinska
Institutet, Stockholm.
En arbetsgrupp bildas bestående av 7 personer. 3 personer är tänkta att arbeta
direkt med RAS och ha ett huvudansvar, 4 personer ska vara referensgrupp,
komma med synpunkter och delta aktivt i arbetet. Av olika anledningar är
endast 3 personer kvar vid årets slut. Dessa är Lena Sonefors, Helene Nordwall
och Åsa Kruse, alla medlemmar i Shiba-No-Kai´s styrelse.
Beslut tas i styrelsen om att detta första RAS om shiba ska handla om shibans
historia och utveckling, i Japan och i Sverige. Detta är första gången som det
sammanställs/dokumenteras något om de svenska shiborna. Statistik bör därför
finnas med från 1972, då de första shiborna kom till Sverige. Denna statistik
ska innehålla
- antal registreringar
- antal importer
- antal valpar/kullar per år
- fördelat på antal uppfödare
Beslut tas också om att RAS ska bygga på det medlemmarna skriftligen
uttrycker. Detta val görs då antalet shibauppfödare trots allt är få och spridda
över landet. Det bedömdes inte som genomförbart att genomföra olika möten
runt om i landet. Även de längst i norr och söder skulle få möjlighet att säga sin
mening och inte bara de runt mitten av landet.
RAS ska informera om shiban idag och om framtida målsättningar för rasen.
Det ska utrycka rekommendationer framför restriktioner.
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Shiba-No-Kai har 2003-05-31 - 06-01 Europas första Nippo-show i Södertälje
med tillhörande seminarium i Tullinge. Detta ger intressant information om hur
man ser på shiban i Japan, vad man anser vara viktigt i dag såväl som framåt i
det fortsatta avelsarbetet. Viktig information fås också om hur den svenska
shiban ligger till i förhållande till ursprungslandet, både mentalt och exteriört.
På Shiba-No-Kai´s årsmöte 8 februari informeras om RAS.
2004
Annons i medlemspublikationen Shiban nr 2.
Rasspecifika avelsstrategier - RAS
SKK har ålagt specialklubbarna, i vårt fall SSUK (svenska spets och
urhundsklubben), att utforma rasspecifika avelstrategier. SSUK har delegerat
detta till bl.a. Shiba-No-Kai. Denna strategi bygger på tre delar: Rasens
historiska bakgrund och utveckling, beskrivning av nuläget och slutsatser,
målinriktningar och prioriteringar för framtiden. Utförlig information finns att
hämta på SKK´s hemsida www.skk.se under innehåll.
Nu efterfrågar Shiba-no-kai´s arbetsgrupp synpunkter från uppfödare
och andra
intresserade angående detta material. Det är nu Du som enskild person
har chans att belysa nutidens shibor och påverka framtida
avelsstrategi. Vi söker även de som har historisk information fr o m 1972 då
de första shiborna kom till Sverige.
Sista datum för att lämna kommentarer om SKK´s RAS-materialet är 15
september 2004. RAS-ansvarig är Lena Sonefors och all information skickas
dit via
mail till lena.sonefors@telia.com eller per brev, Blåbärsvägen 58, 590 54
Sturefors.
I nästa steg får alla som önskar bli remissinstans för det
sammanställda arbetsmaterialet.
Du ska då lämna ytterligare synpunkter till slutprodukten. Anmälan för att
delta i denna remissgrupp lämnas senast 15 september 2004 till Lena
Sonefors.
Slutprodukten kommer att innebära ett dokument som är tänkt att ange
riktningen för det fortsatta avelsarbetet. Därför ser vi speciellt gärna att du som
är aktiv uppfödare hjälper oss i vårt arbete!
Lena Sonefors, Helene Nordwall & Åsa Kruse
Arbetsgruppen eftersöker på detta sätt material om vad Shiba-No-Kai´s
medlemmar vill att RAS för shiba ska viktiggöra.
Det material som nu kommer in, i skriftlig form, ligger till grund för
RAS.
Christen Lang, Norge, ombeds skriva shibans historia.
Konferens SSUK 17 oktober, Västerås där Helene Nordwall, Åsa Kruse och
Helena Ekevär deltar.
Avelsanalys av Per-Erik Sundgren beställs och kommer under december.
På Shiba-No-Kai´s årsmöte 7 februari informeras om RAS.
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På Shiba-No-Kai´s styrelsemöten informeras styrelsen fortlöpande om hur
arbetet med RAS fortskrider.
2005
Annons i medlemspublikationen Shiban nr 1.
RAS - Rasspecifik Avels-Strategi
RAS bygger på tre huvuddelar, Rasens historiska bakgrund och utveckling,
Beskrivning av nuläget och slutsatser, målinriktning och prioritering för
framtiden. RAS ska vara ett levande dokument som regelbundet skall
uppdateras. I SHIBAN nr 2/2004 gick ett upprop ut till alla medlemmar var
information fanns att läsa om detta, www.skk.se - se under "råd om avel".
Synpunkter och personer som ville vara remissinstans för arbetsmaterialet
söktes. Ett stort tack till de som skickade in.
Det visade sig vara ett överlag samstämt material och ligger till grund för delar
av RAS. Men det är ändå alldeles för få som visat intresse för det som ska bli
ett dokument om Shibans framtida avelsstrategi. Shiba-No-Kai har fått förlängd
arbetstid och det har glädjande visats ett spirande intresse för RAS. Det är
således fortfarande möjligt att lämna in sina tankar, via telefon, brev eller mejl.
Dock måste allt som ska ligga till grund för det blivande RAS-dokumentet
skriftligt dokumenteras för källhänvisning.
Är du intresserad av engagera dig i detta RAS-dokument och att ta del av
arbetsmaterialet kan du rekvirera det från Lena Sonefors.
För att ge ännu en möjlighet att lämna in synpunkter inbjuder vi alla
medlemmar till ett möte efter klubbens utställning 29 maj 2005. Syftet med
mötet är att samla in de sista åsikterna till det första officiella RAS-dokumentet.
Föranmälan krävs, lämnas till Lena Sonefors, Blåbärsvägen 58, 590 54
STUREFORS,
lena.sonefors@telia.com, tfn: 013-541 48 senast 3 maj 2005.
Lena Sonefors Åsa Kruse Helene Nordwall

Under våren går Åsa Kruse hastigt bort. Arbetsgruppen består nu av 2
personer, Lena Sonefors och Helene Nordwall.
På Shiba-No-Kai´s årsmöte 12 mars informeras om RAS.
Möte angående RAS utannonseras i samband med klubbens specialutställning i
Södertälje 2005-05-29. Tanken är att detta är ett bra tillfälle då många av
landets uppfödare kommer dit. Mötet ställs in då endast 1 medlem anmäler sig.
I juni får alla medlemmar i Shiba-No-Kai får ett direktutskick, där de som är
intresserade av arbetskopian av RAS-dokumentet eftersöks. Synpunkter på
arbetskopian önskas.
RAS - Rasspecifika Avels-Strategier
Enligt ett tidigare beslut skulle RAS-dokumentet skickas ut på remiss till
uppfödare i klubben. Arbetsgruppen har dock emottagit synpunkter om att
detta förfarande utesluter större delen av våra medlemmar, som även de
känner ett stort engagemang för vår ras. Arbetsgruppen har därför beslutat att
SAMTLIGA medlemmar skall få en sista chans att ge sin syn på detta dokument.
Vare sig du är uppfödare eller inte kan du personligen ge dina synpunkter på
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detta dokument, som för Shiba-No-Kai´s del skall vara avslutat i september.
Förarbetet är sammanställt av Lena Sonefors, Helene Nordwall och Åsa Kruse.
Mer information om RAS finns på www.skk.se
Arbetsmaterialet som du ska lämna dina synpunkter på rekvireras från Lena
Sonefors, Blåbärsvägen 58, 590 54 Sturefors, eller via mail
lena@stammlocks.com senast 30 juni.
Det slutgiltiga dokumentet kommer att finnas tillgängligt på klubbens hemsida
eller kan rekvireras från Lena Sonefors.
Lena Sonefors

Helene Nordwall

Uppfödare och vanliga medlemmar rekvirerar arbetskopian på RAS och ger sina
synpunkter. Svaren överensstämmer i stort med det material som utgör
grunden för RAS och som inkom 2004. Arbetskopian av RAS skrivs om enligt
dessa synpunkter. De skillnader i synpunkter som kom fram redovisas i RAS.
Shiba-No-Kai´s styrelse uppdateras fortlöpande på styrelsemöten om hur
arbetet med RAS framskrider.
17 september 2005 - en enhällig styrelse godkänner slutdokumentet om RAS.
Under september skickas RAS in till SSUK för slutgiltigt godkännande.
I början av oktober meddelar SSUK:s avelsrådkommitté via Henriette Folke att
RAS för shiba är granskat och kommer att skickas vidare till SKK.
2005-10-24
Lena Sonefors

Helene Nordwall
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