
       Bilaga 1 

§ 12 Motioner till TF 

 

Vid styrelsemöte den 20 januari 2019 beslöt styrelsen för Smålands Taxklubb att föreslå årsmötet följande.  

 

Motion 1, Införa enhetliga uttagningsregler till SM i viltspår. – Tillstyrkes  

Motion 2, Registrera ryggröntgenresultat i SKK:s databas. – Avstyrkes  

Motion 3, Införa en rekommendation om frivillig ryggröntgen i RAS. – Avstyrkes  

Motion 4, Borttagande av tabell för bedömning av drevmoment 10 i gällande drevprovsregler, riktlinjer bilaga 4. - Tillstyrkes   

Motion 5, Borttagande av texten ”Har hunden drevtid som berättigar till (2) förstapris ska hunden kopplas och provet 

avbrytas, såvida samtliga moment är bedömda.” i paragraf 7 i gällande drevprovsregler. – Tillstyrkes  

Motion 6, Borttagande av krav att ha sett, ”anat”, ”hört” drevdjuret för att kunna ge högre poäng än 4:a av drevmoment 7 i 

gällande drevprovsregler. – Tillstyrkes  

Motion 7, Grytchampionat för tax. – Avstyrkes   

Motion 8,  Ändring av förtid gällande grytchampionat för tax. – Avstyrkes  

Motion 9, Elektroniska protokoll vid prov i viltspår. – Tillstyrkes   

Motion 10, Fast datum för viltspår-SM – Avstyrkes  

Motion 11, Upplägget av SM-spårtävlingen. – Tillstyrkes   

Motion 12, Insamling av blod/vävnadsprov för framtida DNA-test, särskilt med tanke på diskbråck. – Avstyrkes   

Motion 13, Borttagande av texten ”Har hunden drevtid som berättigar till (2) förstapris ska hunden kopplas och  provet 

                   avbrytas, såvida samtliga moment är bedömda.” i paragraf 7 i gällande drevprovsregler. – Tillstyrkes  

Motion 14, Borttagande av tabell för bedömning av drevmoment 10 i gällande drevprovsregler, riktlinjer bilaga 4. – Tillstyrkes 

Motion 15, Borttagande av krav att ha sett, ”anat”, ”hört” drevdjuret för att kunna ge högre poäng än 4:a av drevmoment 7 i   

                   gällande drevprovsregler. – Tillstyrkes  

Motion 16, Tidigareläggning av start att släppa tax till 21 aug. – Tillstyrkes 

Motion 17, Utökning av tiden att släppa tax till hela februari. – Avstyrkes 

Motion 18, Hålla TF vart tredje år. – Avstyrkes 

Motion 19, Lägga TF möten i en radie inom 10 mil från Örebro. – Avstyrkes 

Motion 20, Införa enhetliga uttagningsregler till framtida Viltspår-SM. – Tillstyrkes 

Motion 21, Ändring av utställnings- och championatregler för taxar (grupp4). – Tillstyrkes 

Motion 22, Ändra kravet för Viltspårschampionat Det är hög tid att börja fundera på kommande Championatregler. –  

                   Tillstyrkes 

Motion 23, Medlemsinformation. – Tillstyrkes 

Motion 24, Anmälningsavgift, utställning. – Tillstyrkes 

Motion 25, Mästartitlar. – Tillstyrkes 

 

TF MOTIONERNA FINNS I TIDNINGEN TAXEN, NR 5 2018  

 

Motioner från HS (huvudstyrelsen) till TF 
 

• Förslag till att lokalklubbarna själva ska få besluta om anmälningsavgiften till utställning – Tillstyrkes  

• Förslag om stadgeändring avseende publicering av motioner i tidningen Taxen - § 7 Taxfullmäktige, moment 6 motioner       

  och ärende – Avstyrkes 

 


