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PROTOKOLL 

Årsmöte i Smålands Taxklubb den 4 mars 2018 på Sandsjö Wärdshus, 

Sandsjöfors 

 

§1.  Justering av röstlängden. 

Röstlängden justerades genom avprickning vid ingången. Avprickningen resulterade i 

33 röstberättigade medlemmar. 

 

§2.  Val av ordförande vid årsmöte. 

 Till ordförande för mötet valdes Ulla Eckerberg. 

 

§3.  Anmälan av styrelsen utsedd sekreterare. 

 Till sekreterare för mötet hade Elisabeth Karlsson utsetts. 

 

§4.   Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som jämte mötesordförande skall  

  justera årsmöte protokoll. 

  Till justeringspersoner och rösträknare valdes Maria Petersson och Kurt-Arne  

  Svensson. 

 

§5.  Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.  

 Årsmötet beslutade att mötet var behörigt utlyst. 

 

§6.  Fastställande av dagordning.   

Dagordningen godkändes med tillägg under punkt 18 på dagordningen. Medlem önskar 

att få svar gällande hur styrelsen har handlagt en skrivelse om ryggröntgen. 

 

§7.   Behandling av klubbstyrelsens årsredovisning/verksamhetsberättelse för sist   

   förflutna verksamhetsår jämte revisionsberättelse.  

 Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisningen/verksamhetsberättelsen och  

   revisionsberättelsen. Vid årsmötet 2017 fick styrelsen i uppgift att bringa klarhet i var 

   två vandringspris för gryt hade tagit vägen. Styrelsen gav följande redogörelse, de två  

 vandringspris som saknats är Wiklands Debutantpokal VP och Kennel Ekbergas  

 Grytprovspokal. Då det inte får tävlas i gryt kan vandringspriserna inte längre delas ut.  

 Styrelsen har därför tagit beslut om att vandringspriserna för alltid tillfaller de som  

 senast erhöll dessa. 

 

§8.  Fastställande av balansräkning för verksamhetsåret 2017.  

 Balansräkningen fastställdes. 

 

§9.  Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt sagda balansräkning.  

 Årsmötet beslutade att föra över 2017 års resultat, +17 108 kr, till nästa verksamhetsår. 

 

§10.  Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen. 

 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  
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§11.  Val av ordförande i klubben (ett år).  

 Till ordförande i klubben för en tid av ett år omvaldes Mikael Davidsson, Landsbro.   

           

§12.  Val av övriga ledamöter i klubbstyrelsen (två år). 

            Till ledamöter för en tid av två år omvaldes Kjell Johansson och nyval av Rolf Böhn, 

Erik Rosander och Mona Svenfelt. 

Kvarstår för en tid av ett år gör Elisabeth Karlsson, Ulrika Hemmingsson, Joakim Grahn 

och Filip Österlind.  

De nyinvalda styrelseledamöterna presenterade sig för årsmötesförsamlingen. 

 

§13.  Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter.  

   Till ordinarie revisorer omvaldes Ingemar Mårtensson och nyval av Bernt Ivarsson. 

         Till revisorssuppleanter omvaldes Stefan Petersson och Jeanette Lindström.  

  

§14.  Val av lokalt avelsråd eller motsvarande funktion i av HS utsedd  

         avelsorganisation.  

   Till lokalt avelsråd omvaldes Kurt-Arne Svensson för samtliga hårlag. 

 

§15.  Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande.  

   Till valberedning valdes Björn Isaksson (sammankallande) för en tid av ett år. Omval av  

   Fredrik Persson på två år. Kvarstår för en tid av ett år gör Jörgen Fransson. 

 

§16.   Omedelbar justering av valen. 

         Årsmötet beslutade om omedelbar justering av §11 - §15.  

 

§17.  Behandling av motioner ställd till lokalklubben.  

         Inga motioner fanns inlämnade till årsmötet. 

 

§18.  Utvärdering av gratisstarter på drev- och grytprov som gällt sedan årsmötet 2017. 

 Efter diskussioner beslutade årsmötet att avgiftsfri första start på drev- och grytprov 

  omgående upphör att gälla.  

      

§19.  Övriga ärenden som finns upptagna på dagordning. 

  Inga ärenden förelåg. 

 

§20.  Övriga ärenden ej upptagna på dagordningen enligt fyrafemtedelsregeln. 

Medlem önskar att få svar gällande hur styrelsen har handlagt en skrivelse om  

ryggröntgen. Enligt avprickningen fanns 33 röstberättigande medlemmar. Enligt 

fyrafemtedelsregeln ska 26 medlemmar vara för att ärendet ska tas upp på 

dagordningen. Efter omröstning framkom att 14 medlemmar var för att ärendet skulle 

tas upp på dagordningen. Detta innebar att ärendet inte togs upp på dagordningen. 

 

§21.  Utdelning av vandringspriser och förtjänsttecken.  

Ett stort antal vandringspriser och andra priser överlämnades till deltagare vid        

drevprov, viltspår, utställningar och för andra utmärkelser. 

Svenska Taxklubbens förtjänsttecken i guld utdelades till: 

Fredrik Persson, Ulrika Hemmingsson, Birgitta Wanhainen och Jörgen Fransson 

 



3 
 

  Svenska Taxklubbens förtjänsttecken i silver utdelades till: Maria Petersson, Kjell 

Johansson och Mikael Davidsson. 

 

 

§22.  Mötets avslutning.  

   Mötesordförande gratulerar alla pristagare och deras duktiga hundar. Mötesordförande 

   avslutade mötet och tackar den gamla styrelsen samt önskar den nya styrelsen lycka till.  

 

 

Justerat den 13 mars 2018. 

 

 

 

 

 

 

Ulla Eckerberg   Elisabeth Karlsson 

Mötesordförande   Sekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

Maria Petersson   Kurt-Arne Svensson 


