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Årsmöte 2021-02-28 ÄR INSTÄLLT p.g.a. pågående pandemi! 

Svenska Kennel klubben (SKK) har utfärdat en generell dispens åt alla 

underliggande hundklubbar. Att ställa in klubbarnas årsmöte och där vi som 

lokalklubb i Svenska Taxklubben har till att rätta oss efter detta. 

Styrelsen kommer som vanligt sammanställa en årsberättelse inom bruklig tid 

som om det skulle vara ett årsmöte. Med en revisionsberättelse och vilka 

hundar som gjort sig förtjänta av vandringspriser under året som gått. 

Vandringspriser, Championats rosetter som normalt delas ut på årsmötet 

kommer vi från fall till fall försöka lösa på ett smittsäkert sätt. Det stora 

bekymret är vandringspriserna som kanske får bli kvar hos de som fick dom 

2019 tillsvidare? 

SKK har givet direktiven att de ledamöter som står för omval för en tid av två år 

får ett år förordnande till som ledamot. Tyvärr har två som var i den situationen 

avböjt detta. Samt en som valdes in förra året har också aviserat sitt frånträde 

ur styrelsen. Så nyval av TVÅ ledamöter och ett fyllnadsval på en person till 

styrelsen blir alltså nödvändigt! 

DESSA VAL KOMMER GENOMFÖRAS PÅ DIGITAL VÄG 

Genom valberedningens försorg på vår hemsida! 

Förslag på personer till styrelsen kan lämnas till valberedningen  

Björn Isacsson. Telefon 0702 – 87 11 36 

brumhultkonsult@icloud.com 

Så här någon vecka innan jul och Nyår så hoppas jag och övriga i styrelsen att ni 

får vara friska från detta väldigt märkliga Corona virus. Med en förhoppning att 

2021 kommer ge oss möjligheten att trivas tillsammans på våra utställningar 

igen. 

Jag har den sista tiden fått frågor om exteriörbedömningar, som under väldigt 

strikta former skulle kunnat genomföras! Den dörren är ännu mer stängd nu 

sedan Folkhälsomyndigheten kom med ännu hårdare regler. 

GOD JUL & Gott Nytt ÅR önskar styrelsen genom Ordf. Mikael Davidsson 
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