PROTOKOLL
Årsmöte i Smålands Taxklubb den 10 mars 2019 på Vrigstad Värdshus,
Vrigstad
§1.

Justering av röstlängden.
Röstlängden justerades genom avprickning vid ingången. Avprickningen resulterade i
41 röstberättigade medlemmar.

§2.

Val av ordförande vid årsmöte.
Till ordförande för mötet valdes Ulla Eckerberg.

§3.

Anmälan av styrelsen utsedd sekreterare.
Till sekreterare för mötet hade Elisabeth Karlsson utsetts.

§4.

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som jämte mötesordförande skall
justera årsmöte protokoll.
Till justeringspersoner och rösträknare valdes Stefan Petersson och Rune Thoresson.

§5.

Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
Årsmötet beslutade att mötet var behörigt utlyst.

§6.

Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§7.

Behandling av klubbstyrelsens årsredovisning/verksamhetsberättelse för sist
förflutna verksamhetsår jämte revisionsberättelse.
Årsmötet beslutade att godkänna årsredovisningen/verksamhetsberättelsen
revisionsberättelsen.

§8.

Fastställande av balansräkning för verksamhetsåret 2018.
Balansräkningen fastställdes.

§9.

Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt sagda balansräkning.
Årsmötet beslutade att föra över 2018 års resultat, -14 830 kr, till nästa verksamhetsår.

§10. Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen.
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§11. Val av ordförande i klubben (ett år).
Till ordförande i klubben för en tid av ett år omvaldes Mikael Davidsson, Landsbro.
§12. Val av övriga ledamöter i klubbstyrelsen (två år).
Valberedningen redovisade sitt förslag av övriga ledamöter. Därutöver föreslogs
Rebecka Lönnqvist. De föreslagna nya styrelseledamöterna presenterade sig.
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Förslogs av årsmötet att utöka antalet styrelseledamöter.
Efter genomgång av stadgar och ett tidigare årsmötesbeslut, 2015, där beslut fattats att
minska antalet styrelseledamöter med 2 st, presenterades två förslag:
1. Utöka styrelsen med en ledamot.
2. Nuvarande antal styrelseledamöter kvarstår.
Efter omröstning med handuppräckning utföll resultatet med 20 röster på förslag 1,15
röster på förslag 2 och sex avstod att rösta. Detta innebar att styrelsen utökas med en
ledamot.
Till ledamöter för en tid av två år omvaldes Elisabeth Karlsson, Ulrika Hemmingsson
och Filip Österlind och nyval av Mia Petersson och Rebecka Lönnqvist.
Kvarstår för en tid av ett år gör, Erik Rosander, Rolf Böhn, Mona Svenfelt och Kjell
Johansson.
§13. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter.
Till ordinarie revisorer omvaldes Ingemar Mårtensson och Bernt Ivarsson.
Till revisorssuppleanter omvaldes Stefan Petersson och Jeanette Lindström.
§14. Val av lokalt avelsråd eller motsvarande funktion i av HS utsedd
avelsorganisation.
Till lokalt avelsråd omvaldes Kurt-Arne Svensson för samtliga hårlag.
§15. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande.
Till valberedning valdes Björn Isaksson (sammankallande) för en tid av ett år. Nyval av
Joakim Grahn på två år. Kvarstår för en tid av ett år gör Fredrik Persson.
§16. Omedelbar justering av valen.
Årsmötet beslutade om omedelbar justering av §11 - §15.
§17. Behandling av motioner ställd till lokalklubben.
Inga motioner fanns inlämnade till årsmötet.
§18. Behandling av motioner ställda till TF 2019.
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 (Efter omröstning med
handuppräckning utföll resultatet med 25 röster på tillstyrkes, 7 röster på
avstyrkes och nio avstod att rösta.)
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. – Avstyrkes
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
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Motion 12, Insamling av blod/vävnadsprov för framtida DNA-test, särskilt med tanke på
diskbråck. – Tillstyrkes (Efter omröstning med
handuppräckning utföll resultatet med 15 röster på tillstyrkes, 3 röster på
avstyrkes och 23 avstod att rösta.)
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. – Avstyrkes
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
(Efter omröstning med handuppräckning utföll resultatet med 16 röster
tillstyrkes, 15 röster på avstyrkes och tio avstod att rösta.)
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. – Årsmötet beslutar att ge SmTKs
delegater i uppgift att återta motionen på TF.
Motion 25, Mästartitlar. – Tillstyrkes
Motioner från HS (huvudstyrelsen) till TF
1. Förslag till att lokalklubbarna själva ska få besluta om anmälningsavgiften till utställning
– Tillstyrkes
2. Förslag om stadgeändring avseende publicering av motioner i tidningen Taxen - § 7
Taxfullmäktige, moment 6 motioner och ärende – Avstyrkes
§19. Övriga ärenden som finns upptagna på dagordning.
Styrelsen föreslår att kallelse till årsmöte från och med 2020 sker via tidningen Taxen
och hemsidan.
Årsmötet beslutar enhälligt att kallelse till årsmöte från och med 2020 sker via
tidningen Taxen och hemsidan.
§20. Övriga ärenden ej upptagna på dagordningen enligt fyrafemtedelsregeln.
Inga ärenden förelåg.
§21. Utdelning av vandringspriser och förtjänsttecken.
Ett stort antal vandringspriser och andra priser överlämnades till deltagare vid
drevprov, viltspår, utställningar och för andra utmärkelser.
Svenska Taxklubbens förtjänsttecken i guld utdelades till: Bernt Ivarsson.
§22. Mötets avslutning.
Mötesordförande gratulerar alla pristagare och deras duktiga hundar. Mötesordförande
avslutade mötet och tackar den gamla styrelsen samt önskar den nya styrelsen lycka till.
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Justerat den 14 mars 2019.

Ulla Eckerberg
Mötesordförande

Elisabeth Karlsson
Sekreterare

Justeras:

Stefan Petersson

Rune Thoresson
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