
SmTK nr.1/2018 

2018-01-21 

§ 1 - § 17 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Smålands Taxklubb den 21 januari 2018 på 

Sandsjö Wärdshus, Sandsjöfors. 

Närvarande: Bernt Ivarsson, Marie Jacobsson, Birgitta Wanhainen, Joakim Grahn, Mikael 

Davidsson, Filip Österlind, Kjell Johansson, Fredrik Persson och Elisabeth Karlsson. Birgitta 

Glans via telefon § 10. 

Anmält förhinder: Ulrika Hemmingsson 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Mikael Davidsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Val av justeringspersoner 

Birgitta Wanhainen och Joakim Grahn valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 3 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§ 4 Föregående protokoll  

Föregående styrelsemötesprotokoll från den 25 november 2017 gicks igenom och godkändes. 

§ 5 Au beslut 

1. Aspiranttjänstgöring för domarelever. 

Styrelsen har tagit del av besluten. 

§ 6 Inkommen post 

1. SvTK, Kontroll att det stämmer, Lokalklubbarnas aktiviteter till Taxen nr.5, 2018. 

2. SKK, CS-protokoll. 

3. SKK, Info från utställningskommittén. 

4. SvTK, Medlemsstatistik, 2017-11-30. 

5. SKK, Årets KF-protokoll. 

6. SKK, Inbjudan temadagar. 

7. SKK, Förtydligande viltspårprov. 

8. Kurt och Irma Ericson, Tillägg statuter vandringspris. 

9. SvTK, Medlemsstatistik, 2017-12-31. 

10. SKK, Medlemslistor. 

11. SvTK, Ansökan om utställningsprogram 2020. 

12. SKK, Uppdaterat material inför 2018, ”Så här går det till på utställning”. 

13. Ansökan Årets Tax. 

14. SvTK, Tidningen taxens produktionsplan 2018. 

15. SKK, GDPR-Dataskyddsförordningen. 



16. SKK, GDPR- Dataskyddsförordningen del 4. 

 

Styrelsen har tagit del av inkommen post och posten läggs till handlingarna. 

§ 7 Utgående skrivelser 

1. Till ÖLTK, Anmälan av hundar och domare till Länskampen. 

2. Till SvTK, Uppgifter om SmTKs grytprov 2018. 

3. Till SvTK, Justerat protokoll från styrelsemöte den 10 september och den 25 november 2017. 

Styrelsen har tagit del av utgående skrivelser och dessa läggs till handlingarna. 

§ 8 NTK, För kännedom, skrivelse till tidningen Taxen. 

NTK, har bifogat en skrivelse som de har skickat till in till tidningen Taxen. NTK meddelar att 

det ok om någon lokalklubb vill skriva under, vill kopiera lägga till eller dra ifrån. 

Beslut: Att inte använda den skrivelse som NTK bifogat. Styrelsen kommer att författa en egen 

skrivelse gällande god föreningssed och skicka till tidningen Taxen.  

Birgitta Wanhainen meddelade avvikande åsikt, och ville att styrelsen skulle skriva under NTKs 

skrivelse. Marie Jacobsson deltog inte i beslutet med anledning av meddelat jäv. 

§ 9 Ekonomisk rapport 

Kassören presenterade en aktuell ekonomisk rapport, se bilaga. 

§ 10 Valberedningen informerar 

Valberedningen, genom Birgitta Glans och Fredrik Persson, informerade om valberedningens 

arbete och valberednings förslag till årsmötet. 

§ 11 Årsmöte 

– Årsmötet kommer att hållas den 4 mars 2017 kl. 15.00 på Wärdshuset i Sandsjöfors. 

– Anmälan till middagen ska ske till Bernt senast den 24 februari 2018. 

– Ordföranden kommer att tillfråga Ulla Eckerberg om ordförandeskap på årsmötet. 

– Jens Stetter kommer att hålla ett föredrag om diskbråck på tax.  

– Ordföranden köper in blommor till berörda. 

§ 12 Åretstax och Kennel Enrisets Nybörjarpris. 

Två ansökningar har kommit in till årets tax:  

 – Speelas Tax Bibbi (34p) 

 – Örnbergets Toto (36p) 

Beslut: Örnbergets Toto blir Årets Tax i Småland 2017. 

Beslut: Kennel Enrisets Nybörjarpris, kommer att tilldelas Dennis Good, Vimmelstorp, 

Skeppshult. 

§ 13 Motioner till årsmötet 

– Inga motioner har inkommit. 

– Styrelsen ska på årsmötet redovisa en utvärdering av motionen ”avgiftsfri första start på drev- 

och grytprov” som gällt sedan årsmötet 2017. 



§ 14 Kommittéerna     

Utställning: 

2018 

– Birgitta Wanhainen kommer att vara CUA under 2018. 

– John S Berg kommer att vara domare på utställningen i Nybro den 27 maj. Hotellrum är bokat i 

Orrefors 26/5 – 27/5 till domaren. 

– Royal Canin sponsrar med hundmat. 

– Ann-Christin Johansson kommer att vara domare på utställningen i Skillingaryd den 5 augusti. 

2019 

– Birgitta Wanhainen kommer att vara CUA under 2019. 

– Mia Sandgren kommer att vara domare på utställningen i Frödinge den 25 maj. 

– Ulrika Hemmingsson kommer att vara kommissarier. 

– Carina Olsson kommer att vara domare på utställningen i Skillingaryd den 4 augusti. 

2020 

– Birgitta Wanhainen har ansökt om utställningar den 30 maj i Nybro och den 22 augusti i 

Skillingaryd. 

– Birgitta Glans kommer att vara CUA under 2020. 

 

CUA-utbildning 

Beslut: Att skicka någon på CUA-utbildning under 2018. 

Viltspår: 

– Det framkom att det är viktigt att det på både viltspårprovssidan och drevprovssidan framgår 

att alla provstarter ska gå genom provledaren. Detta enligt SvTKs arbetsordning flik 4. 

Drev: 

– Anmälningsrutinerna ska ses över inför kommande drevprovssäsong. 

– Beslut: Det ordinarie drevprovet den 29 - 31 januari 2018 ställs in på grund av domarbrist.  

– Information, av representant från drevprovskommittén, lämnades till styrelsen gällande 

vidtagna åtgärder mot en domare, då det inkommit synpunkter på hur domaren agerat vid ett 

drevprov. Beslut: Att lägga informationen till handlingarna. 

– En redogörelse, av representant från drevprovskommittén, lämnades till styrelsen om vidtagna 

åtgärder, enligt beslut från styrelsemötet den 25 november 2017 § 65 ”Inkommen skrivelse från 

SvTK, Domare som sticker ut”. Beslut: Att lägga informationen till handlingarna. Under denna 

punkt lämnade Mikael Davidsson över ordförandeskapet till Elisabeth Karlsson. Mikael 

Davidsson närvarande inte vid beslutandet i detta ärende 

 Gryt: 

– Ansökan har skickats in för grytprov 2018. Proven kommer att ske i samarbete med 

Kronoberg.  

– Sammanlagt har 20 hundar deltagit på proven under 2017. 

– Vandringspriser gryt, Wiklands Debutantpokal VP och Kennel Ekbergas Grytprovspokal. Då 

det inte får tävlas i gryt, kan vandringspriserna inte längre delas ut. Beslut: Att vandringspriserna 

för alltid tillfaller de som senast erhöll dessa.  

 

 



§ 15 Övriga frågor 

Profilkläder 

Frågan gällande om de ska beställas ytterligare profilkläder i form av t-shirt eller liknanden samt 

nya kepsar tas upp på kommande styrelsemöte när ”nya” styrelsen är på plats. 

§ 16 Nästa möte 

Nästa möte hålls på Sandsjö Wärdshus, Sandsjöfors den 4 mars 2018 kl. 13.00. 

§ 17 Mötets avslutande. 

Ordförande Mikael Davidsson tackar alla närvarande och avslutar mötet. 

 

Justerat den 29 januari 2018 

 

 

Vid protokollet 

 

………………………………………. 

Elisabeth Karlsson, sekr. 

 

Justeras 

 

………………………………………..   ………………………………………. 

Mikael Davidsson Ordf. § 1 - § 13, del av § 14 och § 15 - § 17  Elisabeth Karlsson Ordf. del av § 14 

 

 

………………………………………..   ………………………………………. 

Birgitta Wanhainen     Joakim Grahn 

Justeringsanmärkning § 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


