
SmTK nr. 2/2021 

2021-04-11 

§ 1 – § 16 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Smålands Taxklubb den 11 april 2021 via Skype. 

Närvarande: Mikael Davidsson, Anders André, Anna André, Thomas Rydholm, Rebecka 

Lönnqvist, Filip Österlind och Kristoffer Klasson. 

Anmält förhinder: Patric Jakobsson. 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Mikael Davidsson hälsar samtliga välkomna till dagens styrelsemöte. 

§ 2 Val av person att föra protokoll 

Thomas Rydholm valdes att vid dagens möte föra protokoll. 

§ 3 Adjungerande 

Vid dagens möte beslutades att fram till nästa ordinarie årsmöte adjungera Anna André och 

Kristoffer Klasson till styrelsen för Smålands Taxklubb. 

§ 4 Val justeringspersoner 

Anders André och Rebecka Lönnkvist valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 5 Godkännande av dagordningen  

Dagordningen godkändes. 

§ 6 Föregående protokoll 

Mikael Davidsson följde upp en fråga från föregående protokoll angående om det har 

efterforskats mer angående chipläsare. Filip Österlind lovar att kolla upp detta och 

återkomma. 

§ 7 AU-beslut 

Inga beslut är tagna. 

§ 8 Inkommen post 

1. SvTK .Taxen nr 1. Lokalklubbarnas aktiviteter – korrektur. 

2. B.W. Medlemsfråga om årsmöte/utställningar. 

3. F.P. Domare utlåtande domare elev. 

4. B.W. svar på enkät angående CUA. 

5. S.F. Fråga om bokning av föreläsare. 

6. F.P. Förslag till valberedningen om styrelseledamöter (3st) 

7. F.P. Förslag av person till viltspår domare. 

8. SKK/SvTK. Anvisningar exteriörbedömningar 17/2 2021. 

9. SvTK. Utställningsprogram 2023 för SmTK. 2023-05-27 samt 2023-08-06. 

10. P.J. Boksluts kommunikation med revisor. 

11. SvTK. Förfrågan från Kassör om verksamhetsberättelse och bokslut. 

12. U.H. Anmälan av kandidat till Drev-SM 2021. Summa:155 poäng. 

13. SvTK. Korrigering av datum utställning 2023. 



14. J.A. Anmälan av kandidat till Drev-SM 2021. Summa: 162 poäng. 

15. B.W. Information från anlitad CUA 2021. 

16. SKK. Ny medlemsinfo. 

17. SKK/SvTK Medlems matrikel SmTK. 

18. B.E. Förlag av person till Viltspår domare. 

19. One.com. Faktura hemsidan. 

20. One.com. Kvittens på betalning. 

21. B.I. Valberedningens förslag till ett eventuellt årsmöte. 

22. K-A.S.  Info om drevprov redovisning. 

23. SvTK. Info från HS och senaste protokollet (19/2). 

24. F.P. Redovisning igen av ODP 2021 till SvTK. 

25. SvTK J.A. Bekräftelse av anmälan av hund till Drev-SM 2021 (19/3) 

26. SvTK. Bekräftelse av exteriörbedömning av enskild hund (SKK) 

27. M.J. Mejl från medlem angående Facebookgrupp och etik. 

28. SvTK. Korrektur för Taxen nr 2 lokalklubbarnas aktiviteter. 

 

§ 9 Utgående post 

1. SvTK – Taxen. Kalendariet för Utställning. 

2. B.W. Svar på frågor om årsmöte m.m.  

3. SvTK. Svar angående utställningar 2023. 

4. B.W. Svar på enkät om CUA 

5. SvTK – Justerat protokoll styrelsemöte 2021-02-06. 

6. S.F. Svar på frågan om föreläsare. 

7. SvTK. Bokföring m.m. till Kassör M.J. 

8. U.H. Svar och Tack för anmälan av hund till Drev-SM 

9. J.A. Svar och Tack för anmälan av hund till Drev-SM. 

10. SvTK. Anmälan av hund till Drev-SM 2021 (ADA) 

11. P.J. Faktura från One.com. 

12. SKK/SvTK Enskild exteriör bedömning. 

13. M.J. Svar om Facebook och etik. 

14. SvTK/SKK. Inställd utställning 2021-05-29 Hultsfred. 

 

§ 10 Ekonomisk rapport 

Klubben har ett gott ekonomiskt läge. 

§ 11 Kommittéerna 

Utställning: 

En arbetsgrupp för utställning bildades bestående av Anna André, Filip Österlind samt 

Thomas Rydholm som även blir sammankallande. 

Beroende på hur pandemiläget fortsätter att utveckla sig och hur riktlinjerna ser ut så får vi i 

nuläget avvakta kring om det går att genomföra planerad utställning i höst. Vi följer 

utvecklingen. 



Viltspår 

Det har precis startats upp nya kurser i viltspår. En fortsättningsgrupp är också igång. 

Intresse har visats från personer som vill utbilda sig till domare i viltspår. Ny domare in i 

klubben är Thomas Ögnelod. Det har även börjat att inkomma anmälningar till proven i 

viltspår. Justering av datum för ordinarie prov kommer troligen att behöva göras. Man 

jobbar nu också med förslag på nya priser. 

Drev: 

Adam Lönnkvist är sammankallande för denna kommitté. En mycket fin säsong för 

drevproven noteras det. Om en hund är anmäld till ett prov och det blir inställt så är det 

återbetalning av avgiften eller start nästa år. Årets Drev-SM kommer att avgöras i Skaraborg. 

Gryt 

Inget nytt att rapportera. 

§ 12 Val av sekreterare 

Vid dagens styrelsemöte så valdes Anders André som ny sekreterare för Smålands Taxklubb. 

§ 13 Material 

Diskussion på mötet angående det material som finns inom klubben. Beslutas att respektive 

kommitté har det material som tillhör hos sig. Rebecka Lönnkvist kommer att se över 

rosetterna och inventera lagerstatus. Utifrån inventeringen så kommer det beställas och 

kompletteras med rosetter.  

§ 14 Lokalspalten 

Beslutas att Mikael Davidsson fortsätter att vara ansvarig för lokalspalten i tidningen Taxen. 

§ 15 Övriga frågor 

Vandringspriser: 

Diskussion angående vandringspriser under den pågående pandemin. Priset graveras in med 

namn som tidigare. Vi kommer att skicka ut ett diplom med namn och vilket pris som man 

har kvalificerat sig för. Även en rosett kommer att skickas med och förslaget är gul och blå. 

Dator: 

Beslutas att det skall köpas in en bärbar pc till klubben som sekreteraren har ansvar för och 

den kommer att användas till administrationen. 

§ 16 Mötets avslutande 

Ordförande Mikael Davidsson tackar för dagens möte och meddelar samtidigt att nästa möte 

planeras till i början av juni. 

 

 

 

 

 



 

Justerat den 21 april 2021. 

 

Vid protokollet 

……………………………………………….. 

Thomas Rydholm vik.sekr  

 

 

 Justeras 

……………………………………………….. 

Mikael Davidsson Ordf. 

 

…………………………………………………  ……………………………………………….. 

Anders André   Rebecka Lönnkvist 


