
SmTK nr. 5/2018 

2018-05-13 

§ 57 - § 69 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Smålands Taxklubb den 13 maj 2018 på 

Sandsjö Wärdshus, Sandsjöfors. 

Närvarande: Filip Österlind, Joakim Grahn, Ulrika Hemmingsson, Mikael Davidsson, Kjell 

Johansson, Rolf Böhn, Erik Rosander och Elisabeth Karlsson.  

Ej närvarande: Mona Svenfelt 

§ 57 Mötets öppnande 

Ordförande Mikael Davidsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 58 Val av justeringspersoner 

Ulrika Hemmingsson och Kjell Johansson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 59 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 60 Föregående protokoll  

Föregående styrelsemötesprotokoll från den 17 mars 2018 gicks igenom och godkändes. 

§ 61 Au beslut 

Inga beslut har tagits. 

§ 62 Inkommen post 

1. SKK, Kontaktuppgifter, utställningskommittén. 

2. SKK, Handbok för utställningsansvariga. 

3. SKK, GDPR- Dataskyddsförordningen. 

4. SKK, Inbjudan till livesändning om utbildningsfrågor. 

5. SKK, Fördröjning av ”Arrangera jaktprov”. 

6. SvTK, Kontroll att det stämmer, Lokalklubbarnas aktiviteter till Taxen nr.2, 2018. 

7. SBTK, Inbjudan och anmälan till Viltspår-SM. 

8. SvTK, Nya medlemmar. 

9. SKK, Nyhetsbrev. 

10. SKK, Utskick från SKKs valberedning. 

11. Inbjudan till jaktmässa på Åkerholm. 

12. SvTK, Medlemsstatistik, April-18. 

13. SvTK, SM i drev 2018. 

14. SvTK, Drevprov 2018 och januari 2019. 

15. SKK, Dispensansökningar från 18§ jaktförordningen. 

Styrelsen har tagit del av inkommen post och posten läggs till handlingarna. 

 



 

§ 63 Utgående skrivelser 

1. Till SvTK, Anmälan av hund till drev-SM 2018. 

2. Till SvTK, Dispensansökan, gällande användande av rådjursdrivande hund (tax). 

3. Till medlem, Svar på inkommen skrivelse från medlem. 

4. Till SvTK, Justerat protokoll från årsmöte den 4 mars 2018 och styrelsemöte den 17 mars 2018.  

5. Inbjudan till regionträff. 

Styrelsen har tagit del av utgående skrivelser och dessa läggs till handlingarna. 

§ 64 Ekonomisk rapport 

En aktuell ekonomisk rapport redovisades av kassören. 

Frågan väcktes om det skulle vara möjlig att utveckla och förenkla kopplingen mellan 

anmälningar till utställningar/prov och inbetalningar av avgifter till dessa. Det uppstår ibland ett 

detektivarbete med att lösa vem som betalt och till vad som en avgift har betalts in. Frågan kunde 

inte lösas i nuläget. 

Swish är införskaffat. 

Beslut: Rolf Böhn och Erik Rosander fick i uppdrag att undersöka en flytt av SmTKs tillgångar 

från Swedbank till Nordea. Beslut om en eventuell flytt kan sedan tas via ett AU-beslut. 

Ett arbete gällande att få in mailadresser från våra medlemmar är viktigt. I dagsläget är detta inte 

lätt då det är SKK som handhar medlemsregistret.  

Beslut: Att detta tas upp på regionträffen och att ett förslag arbetas fram till en gemensam motion 

gällande att SvTK och SKK tar tag i denna fråga. 

Beslut: Joakim Grahn upprättar en excelfil över gällande lagerstatus. 

Beslut: Erik Rosander ska skicka in en begäran om befrielse från deklarationsplikten för SmTK till 

skatteverket. 

§ 65 Viltspår SM 

Uttagning till viltspår SM sker enligt gällande uttagningskriterierna för SmTK. 

 

Beslut: Styrelsen uppdrar åt viltspårkommittén att se över uttagningsreglerna inför nästa 

uttagningssäsong och eventuellt revidera dessa 

§ 66 Kommittéerna     

Utställning: 

– Kommittén består av följande personer: 

Mona Svenfelt, sammankallande, Ulrika Hemmingsson, Joakim Grahn och Birgitta Wanhainen. 

– Till utställningen i Nybro är 80 hundar och 6 valpar anmälda. Dispens är sökt för antalet 

hundar och har godkänts. 

– Till utställning i Skillingaryd kommer ytterligare en domare att kontaktas då det beräknas att 

bli många anmälningar.  

Eventuellt kommer Mona Svenfelt att gå in som kommissarie istället för Mikael Davidsson. 



– Mona Svenfelt har genomgått CUA. 

 

Viltspår: 

– Kommittén består av följande personer: 

Kjell Johansson, sammankallande och Claes Sköld samt att det vore önskvärt att någon från 

Jönköpingstrakten också ingår i kommittén. 

– Önskvärt att det ordinarie viltspårprovet ligger mer central inom SmTKs upptagningsområde. 

Drev: 

– Kommittén består av följande personer: 

Ulrika Hemmingsson, sammankallande, Kurt-Arne Svensson, Fredrik Persson och Niclas 

Petersson. 

– Planering inför länskampen 2018 är igång. Niclas Petersson kommer att vara fullmäktige. 

– Beslut: Ordinarie drevprov ska genomföras i januari 2019. 

– Rörligt prov, oktober – december 2018, och januari 2019, Fredrik Persson och Kurt-Arne 

Svensson tar hand om dessa.  

– Ordinarie prov, höst 2018, Niclas Petersson kommer att vara fullmäktige.  

– Ulrika Hemmingsson ska stå med som kontakt och mottagare av anmälningar på hemsidan 

gällande de rörliga proven. 

 Gryt: 

– Nytt gryt finns installerat i Tolg. Grytet ägs inte av SmTK. 

§ 67 Övriga frågor 

– Drevprovträffar: 

Dispens gällande att släppa hund på drevprovsträffar i september har beviljats. 

Drevsprovsträffarna kommer att hållas den 29 september 2018 på följande ställen: 

Mjösebo, markvärd Mikael Davidsson. 

Hörlebruk, markvärd Rolf Böhn. 

Toverum, markvärd Ulrika Hemmingsson.  

– Regionträff: 

Regionträffen att hållas den 26 augusti 2018, lokal är ännu ej bokad. Erik Rosander kommer att 

undersöka om det finns möjlighet att hyra på brukshundklubben i Jönköping 

– Jaktmässor: 

Niclas och Mia Petersson samt Jens Nilsson kommer att representera SmTK på Mastunga 

Dagen. 

SmTK kommer att vara representerade på Åkerholm den 8 september. Ulrika Hemmingsson 

kommer att vara ansvarig för SmTKs medverkan. 

– Profilkläder 

Elisabeth Karlsson tar in offerter för eventuellt inköp av t-shirt eller pikétröja. 

§ 68 Nästa möte. 

Nästa möte hålls den 2 september 2018 kl. 10.00. Plats meddelas senare. 



§ 69 Mötets avslutande. 

Ordförande Mikael Davidsson tackar alla närvarande och avslutar mötet. 

 

 

 

Justerat den 4 juni 2018. 

 

 

Vid protokollet 

 

………………………………………. 

Elisabeth Karlsson, sekr. 

 

Justeras 

 

………………………………………..    

Mikael Davidsson Ordf.  

 

 

………………………………………..  ……………………………………….  

Ulrika Hemmingsson    Kjell Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


