
 

Kallelse 
 

Smålands Taxklubb kallar härmed sina medlemmar till ordinarie årsmöte söndagen den 5 mars 

2017, klockan 15.00 på Sandsjö Wärdshus (ligger utmed riksväg 128).  

 

Årsberättelse samt årsredovisning för verksamhetsåret 2016 finns att läsa och ladda ner på 

klubbens hemsida www.smalandstaxklubb.se. Ni som vill ha årsberättelsen i pappersformat 

kontaktar Elisabeth Karlsson på tel. 0490-620 44 eller 070- 663 14 13 alt. 

elisabeth@smalandstaxklubb.se. 

  

Dagordning.  

1.  Justering av röstlängden  

2.  Val av ordförande vid årsmöte  

3.  Anmälan av styrelsen utsedd sekreterare  

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

årsmöte protokoll  

5.  Fråga om mötet blivit behörigen utlyst  

6.  Behandling av klubbstyrelsens årsredovisning/verksamhetsberättelse för sist förflutna 

verksamhetsår jämte revisionsberättelse  

7.  Fastställande av balansräkning för verksamhetsåret 2016  

8.  Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt sagda balansräkning  

9.  Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen  

10.  Val av ordförande i klubben (ett år)  

11.  Val av övriga ledamöter i klubbstyrelsen (två år)  

12.  Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter  

13.  Val av lokalt avelsråd eller motsvarande funktion i av HS utsedd avelsorganisation  

14.  Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande  

15.  Behandling av motion ställd till lokalklubben  / se baksida 

16.  Behandling av motioner ställda till TF 2017 / se baksida 

17.  Övriga ärenden som finns upptagna på dagordning  

18.  Övriga ärenden ej upptagna på dagordningen enligt fyrafemtedelsregeln  

19.  Utdelning av vandringspriser, förtjänsttecken och avel- och uppfödarpriser 

20.  Mötets avslutning  

 

Efter årsmötesförhandlingarna serveras en supé till ett pris av 260:- för kött och 295:- för fisk. 

Fullständig meny finns på hemsidan.  

Anmälan till middagen görs senast 24 februari till Bernt Ivarsson, 0380-37 51 07 alt. 

bernt@smalandstaxklubb.se. 

 

Vi kommer i pausen att sälja våra profilkläder, se mer information på hemsidan om vad vi 

erbjuder www.smalandstaxklubb.se   Det går att använda Swish som betalning.   

 

På årsmötet kommer rosetter att delas ut till de taxar som under året erhållit Championat i 

någon form, meddela Joakim Grahn på tel. 0474-411 51 eller 070-890 04 99 alt. 

joakim@smalandstaxklubb.se vilken kategori din hund har fått sitt championat i. Det 

kommer även att finnas plaketter, för de olika disciplinerna, att köpa på plats. 

 

Välkomna! 
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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 

Vid styrelsemöte den 22 januari 2017 beslöt styrelsen för Smålands Taxklubb att, om TF godkänner dessa som 

motioner, föreslå årsmötet följande. 
 
 Motion om förbud mot anonyma insändare i Taxen – Avstyrkes  

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

 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 och på www.smalandstaxklubb.se 

 

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 

 

 


