
       Bilaga 2 

§ 126 Motioner till TF 
 

Vid styrelsemöte den 22 januari 2017 beslöt styrelsen för Smålands Taxklubb att föreslå årsmötet följande.  

 

Motion 1,  Policy gällande kontakt med sociala medier – Tillstyrkes  

Motion 2, Resultatrapportering på Svenska Taxklubbens hemsida – Tillstyrkes  

Motion 3, Ta bort poänggränser för 1:a minst 42p - 2:a minst 36p - 3:a minst 30p i jaktprovregler – Avstyrkes  

Motion 4, Aktiv marknadsföring av kanin- och dvärgtax – Avstyrkes   

Motion 5,  Aktiv marknadsföring av den jagande taxen – Avstyrkes  

Motion 6, Taxens gruppindelning på utställning – Tillstyrkes  

Motion 7, Championats- utställningsregler – Tillstyrkes   

Motion 8,  Anordna drevdomarkonferens regionvis – Tillstyrkes  

Motion 9, Drev-SM uttagning – Tillstyrkes   

Motion 10, Fast datumför viltspår-SM – Avstyrkes  

 

Motioner ej enligt stadgarna enligt SvTKs HS. Efter samråd med SKKs föreningskommitté har 
HS beslutat överlåta åt TF 2017 att besluta om dessa ska tas upp för behandling eller ej. HS 
kvarstår dock i sin bedömning att dessa inte är giltiga, enligt § 7, mom 6 i SvTKs stadgar. En 
strider också mot svensk lag, yttrandefrihetsförordningen 
 
• Motion om förbud mot anonyma insändare i Taxen – Avstyrkes  

• Motion till TF 2017, Inför en rekommendation i RAS om att ryggröntga svenska taxar 

  innan de används i avel.– Avstyrkes 

• Motion angående viltspår-SM – Avstyrkes  

• Motion ang. sista anmälningsdag till utställningar, prov och tävlingar– Avstyrkes  

• Motion till TF, Inför ett elitprov för drivande tax – Avstyrkes  

• Motion om ändring av Utställnings- och championatregler för Grupp 4,Taxar – Avstyrkes  

• Motion om ändring av Utställnings- och championatregler för grupp 4, taxar – Avstyrkes  

• Motion om ämnen att ta upp på stundande utställningsdomarkonferens – Avstyrkes  

 

TF MOTIONERNA FINNS I TIDNINGEN TAXEN, NR 5 2016  

 

§ 127 Motioner till årsmötet 

 
Vid styrelsemöte den 22 januari 2017 beslöt styrelsen för Smålands Taxklubb att föreslå årsmötet följande.  

 

Motion till Smålands Taxklubbs årsmöte 2017-03-05 insänd av L. Eckerberg 
Antalet startande taxar på prov, har under de senast åren minskat. Det är angeläget att så många som möjligt 

kommer till start på jaktproven för bedömning av deras jaktegenskaper. 

För att få flera att starta på proven yrkar jag att: 

Tax tillhörig medlem i Smålands Taxklubb har en avgiftsfri (ev ersättning till domare betalas av hundägaren) 

första start på drev- och grytprov. – Avstyrkes 

 


