Anvisningar och ersättningar avseende Smålands Taxklubb
Medlemmar
SmTK bildar en fond, Smålands Taxklubbs utvecklingsfond, vars medel skall användas för
utbildning av klubbens domare och funktionärer samt främjande av klubbens ungdomsverksamhet. Styrelsen beslutar när fondens medel skall användas. Fonden tar emot gåvor och
avsättning till fonden kan ske vid nedanstående tillfällen.
Födelsedagar: Avsättning med 500 kronor när styrelseledamot eller till annan som styrelsen
beslutar, fyller 50; 75; år.
Hedersmedlemmar: Föreslås av styrelsen och beslutas av årsmötet. Avsättning med 1000
kronor. Hedersmedlemmen får ett diplom.
Dödsfall: 500 kronor till minnesfond när styrelseledamot och hedersledamot har avlidit.

Utställning
Sammankallande utser tillsammans med övriga i utställningskommittén kommissarie och
övriga funktionärer till varje utställning.
Dessa har rätt till reseersättning, ersättning för utlägg för utställningens genomförande,
förplägnad under utställningsdagen och att delta i traditionell ”domarmiddag” efter
utställningen.

Viltspår
Vid ordinarie prov utser sammankallande tillsammans med övriga i viltspårkommittén
kommissarie, provledning och hyr lämplig plats / lokal för ändamålet. Klubben bjuder på
förtäring till domare och deltagare. Domararvode och reseersättning utgår till domare.
Funktionärer ersätts för utlägg för provets genomförande.

Drevprov
Sammankallande utser tillsammans med övriga i drevkommittén kommissarie och fullmäktige
för respektive prov. Kommissarien tillsammans med fullmäktige hyr lämplig lokal och
införskaffar förtäring för kollegium. Förtäringen betalas av klubben. Domare skall om möjligt
samåka. (Vid ordinarie drevprov utgår reseersättning för domarnas resväg under provet?).
Funktionärer ersätts för utlägg för provets genomförande

Gryt
Träningsavgifter går oavkortat till hägnägaren och gryttränaren.
Sammankallande utser tillsammans med övriga i grytkommittén domare till proven och
införskaffar förtäring. Klubben bjuder på förtäringen.
Funktionärer erhåller reseersättning och ersätts för utlägg för provets genomförande.

SM tävingar
Klubben betalar aktuell anmälningsavgift till arrangörsklubben. Resebidrag utgår med 500
kronor oavsett var tävlingen sker.

Länskamp
Ett årligt arrangemang mellan Östergötlands, Sörmlands, Örebros och Smålands Taxklubbar.
Arrangerande klubb står för alla kostnader inklusive förtäring. Detta infaller var fjärde år.

Elmia och liknande utställningar
Styrelsen utser vem som skall bemanna montern och beslutar om ev. reseersättning och
förtäring.

Viltspårs- och Drevprovsträffar
Klubben bjuder på enklare förtäring – korvgrillning. Reseersättning utgår ej.

Styrelsemöten
Styrelseledamöter erhåller reseersättning (om möjligt samåkning) och mat (fika + lunch) vid
styrelsemötena.

Centrala konferenser
Reseersättning och kostnad för övernattning betalas av klubben för av styrelsen utsedda
delegater.

Egna domarkonferenser
Klubben betalar lokalhyra, förtäring och reseersättning. Samåkning skall om möjligt ske.

Rosetter
Rosetter utdelas på årsmötet till hund tillhörande SmTK som under året blivit champion.
Minst en av starterna måste ha arrangerats av SmTK.

Lotterier
Lotterier och priser beslutas av styrelsen. Styrelsen äger rätt att delegera frågan till någon av
klubbens kommittéer. Redovisning med priser skall ske separat.

Barn med hund
Utställningskommittén äger rätt att dela ut priser som ex.vis klubbmössor. Utdelade priser
skall redovisas separat.

