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PROTOKOLL 

Taxfullmäktige 2019-04-06 
 

Plats: Scandic Elmia Hotel, Jönköping 

 
§1 Öppnande 

 

Huvudstyrelsens (HS) ordförande Agneta Ståhle hälsade hedersmedlemmar, delegater, HS-ledamöter, 

revisorer, avelsråd och övriga välkomna till 2019 års Taxfullmäktige (TF).  

Agneta uttryckte sin förhoppning om en stämma med kreativa och livfulla diskussioner i god anda. 

 

Några av våra medlemmar har lämnat oss sedan förra TF och Agneta höll en tyst minut för dessa. 

 

Agneta Ståhle tackade för förtroendet att leda SvTK under den gångna perioden. Det har gett många 

fina erfarenheter under åren och varit både roligt och givande. Hon redogjorde kort för styrelsens 

arbete och tackade alla funktionärer och styrelseledamöter för det fina och engagerande arbete som är 

genomfört. Hon påpekade också att det viktigaste för oss alla är en frisk och sund tax. 

 

Agneta avslutade sitt inledningsanförande med att önska alla en trevlig dag och förklarade TF 2019 för 

öppnat. 

 

Agneta lämnade därefter över ordet till Ove Johansson, ordförande i SKKs föreningskommitté. 

Ove Johansson höll en genomgång om SKKs organisation och dess uppbyggnad samt hur ett 

fungerande styrelsearbete bör drivas. Han redogjorde även för SKKs värdegrund – Hundens rätt i 

samhället. Ove betonade hur viktigt RAS är som redskap för den framtida aveln och att det är 

styrelsens uppdrag att arbeta och revidera RAS.  

Ove informerade även om SKKs relation till specialklubbar och om dess avtal för delegering av 

rasansvar samt hur föreningskommittén arbetar och vilket stöd kommittén kan ge till sina medlemmar. 
 

§ 2 Justering av röstlängden 

 

SvTKs adjungerade sekreterare Caroline Karlsson förrättade upprop av ordinarie TF-delegater. 

Förändringar i deltagarförteckningen och röstinnehav noterades. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att fastställa röstlängden till 62 röster. 

Röstlängden justerades under §20 till 64 röster. 

 

§ 3 Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet 

 

Valberedningen föreslår till ordförande för TF Ove Johansson och till vice ordförande Per Jonsson. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att välja Ove Johansson och Per Jonsson till ordförande respektive vice ordförande för TF. 

  SVENSKA TAXKLUBBEN   
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§ 4. Anmälan av huvudstyrelsens val av protokollförare vid mötet 

 

HS anmäler Siw Lagerbäck som protokollförare för TF. 

 

§ 5 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare vid mötet 

 

Till justeringspersoner föreslogs John Hammar och Torbjörn Norrlund. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att välja John Hammar och Torbjörn Norrlund till justeringspersoner och tillika rösträknare. 

 

§ 6 Fråga om möte blivit behörigt utlyst 

 

SvTKs ordförande Agneta Ståhle redovisade att pålysning av TF-mötet skett i tidningen Taxen samt 

med mail och på SvTKs hemsida. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att TF-mötet blivit behörigt utlyst. 

 

§ 7 Fråga om fullmäktigedelegaterna har blivit stadgeenligt kallade 

 

Samtliga delegater har erhållit personliga kallelser inom den tid som stadgarna föreskriver. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att kallelse till TF skett i stadgeenlig ordning. 

 

§ 8 Fastställande av dagordningen 

 

Förelåg förslag till dagordning enligt stadgarna. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att fastställa föreliggande dagordning. 

 

 

§ 9 Behandling av huvudstyrelsens årsredovisningar med balans- och 

resultaträkningar, för åren 2017 och 2018 samt redogörelser för arbetet med 

avelsfrågor jämte revisorernas berättelser, bilaga 1, 2, 3,  

 

Handlingarna har funnits publicerade på hemsidan i samband med kallelsen. Samtliga handlingar 

föredrogs för TF.  

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen. Vissa oklarheter upptäcktes i resultat- och 

balansräkning och behövde kontrolleras. 

Mötet ajournerades. 

 

När mötet återupptogs redovisades förklaring till oklarheter. Noterades att utgående balans 2018 

stämmer med ingående balans 2019.  

 

Revisor föredrog revisionsberättelse för 2017 och 2019 samt Not till revision, bilaga 3. 
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Beslut 

TF beslutar 

Att utifrån befintligt material godkänna årsredovisningarna för 2017 och 2018. 

Att styrelsen distribuerar korrekt material till lokalklubbar efter avslutat TF. 

Att notera att delegaterna tagit del av revisorernas berättelser för respektive år. 

 

§ 10 Fastställande av balans- och resultaträkningar för åren 2017 och 2018 samt beslut 

om enligt dessa uppkommen vinst och förlust 

 

Beslut 

TF beslutar i enlighet med revisorernas förslag. 

 

§ 11 Huvudstyrelsens rapport om de uppdrag föregående TF givit till huvudstyrelsen, 

bilaga 4. 

 

SvTKs ordförande Agneta Ståhle redovisade innehållet i bilaga 4 till möteshandlingarna.  

 

Beslut 

TF beslutar 

Att notera till protokollet att man med godkännande tagit del av HS redovisning. 

 

§12 Beslut om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen för åren 2017 och 2018 

 

Förelåg revisorernas förslag till beslut. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att bevilja huvudstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2017 och 2018. 

 

§ 13.1 Beslut om huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan för åren 2020 och 2021, 

bilaga 5. 

 

Förelåg HS verksamhetsplan för åren 2020-2021. Föredrogs av Agnetha Ståhle. 

TF delegater påpekade vikten av att SvTK tidigt är med i förarbetet med nya regler för viltspår samt 

vikten av utbildning av drev- och viltspårdomare. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att notera till protokollet att TF godkänt HS förslag till verksamhetsplan för 2020 och 2021. 

 

 

§ 13.2 Föredragning av huvudstyrelsens rambudget för åren 2019 och 2020 och 2021,  

bilaga 6. 

 

Förelåg HS förslag till rambudget i TF-handlingarna.  

 

 

§ 13.3 Beslut om ram för avgifter för kommande verksamhetsår 2019 och 2020 och 2021, 

bilaga 7. 

 

Förelåg HS förslag till ram för avgifter för kommande verksamhetsår.  

 

Beslut 

TF beslutar 

Att med godkännande fastställa HS förslag till ram för avgifter för de angivna åren. 
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§13.4 Fastställande av rambudget för åren 2019 och 2020 och 2021 

 

Förelåg HS förslag till rambudget för 2019 och 2020 och 2021. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att fastställa HS förslag till rambudget för 2019 och 2020 och 2021. 

 

 

§ 14 Val av ledamöter till huvudstyrelsen, enligt § 8, mom. 1, bilaga 8. 

 

Valberedningens ledamot Conny Andersson redogjorde för valberedningens arbete med förslag till val 

inför TF. 

 

Val av ordförande 

Valberedningen föreslår som ordförande i HS nyval av Gerhard Lilliestierna på två år  

 

Beslut 

TF beslutar 

Att välja Gerhard Lilliestierna till ordförande i HS på två år samt 

att notera till protokollet att beslutet var enhälligt. 

 

 

Val av ledamöter i HS 

Valberedningen föreslår som ledamöter, omval av Alf Andersson och Rolf Eriksson, båda på fyra år, 

nyval av Mikael Molin, Agneta Ståhle och Caroline Carlsson, alla tre på fyra år. Fyllnadsval av Ulla 

Carlsson 2 år. 

 

Utöver det föreslogs Martina Lagerbäck och Carl Söderberg. 

Sluten votering begärd och verkställdes. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att välja enligt valberedningens förslag. 

 

Val av vice ordförande 

Mötet föreslår Agneta Ståhle till vice ordförande i HS på två år. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att välja Agneta Ståhle som vice ordförande i HS på två år. 

 

 

§ 15 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter, enligt § 10 

Valberedningen föreslår som ordinarie revisorer omval av Bernt Ivarsson samt nyval av Ida Lindahl. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att till ordinarie revisorer välja Bernt Ivarsson och Ida Lindahl för en tid av två år. 

 

Val av revisorsuppleanter 

Valberedningen föreslår som revisorssuppleant Monica Vahlberg. 

Utöver det föreslogs Per Jonsson 
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Beslut 

TF beslutar 

Att till revisorssuppleanter välja Monica Vahlberg och Per Jonsson på två år samt 

Att tjänstgöring sker i ovan vald ordning. 

 

 

§ 16 Val av valberedning enligt § 11 

Valberedningen har bestått av Conny Andersson, Jan-Olof Olsson, Birgitta Sterner och Hans Carlsson. 

Mandatperioden för Jan-Olof Carlsson och Conny Andersson går ut vid årets TF.  

. 

Till ledamöter i valberedningen för en tid av fyra år föreslogs Conny Andersson, Niklas Karlsson och 

Jan-Olov Olsson. 

Votering begärd. Verkställdes. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att välja Conny Andersson och Jan-Olov Olsson till ledamöter i valberedningen för en tid av fyra år 

samt att välja Conny Andersson till sammankallande. 

 

 

§ 17 Beslut om omedelbar justering av paragraferna 12-16 

 

Enligt stadgarna ska §§ 12-16 omedelbart justeras under pågående TF.  

 

Beslut 

TF beslutar 

Att omedelbart justera §§ 12-16 enligt ovan 

 

§ 18 Anmälan av den av huvudstyrelsen utsedda avelskommittén 

 

HS ordförande Agneta Ståhle anmälde följande namn ingående i Avelskommittén:  

Agneta Ståhle(sammankallande), Tommy Jacobsen, Liselott Ringman, Susanne Forslund, Christian 

Gabler och Carina Olsson. 

 

§ 19 Ärenden från HS, enligt § 7, mom 6, bilaga 10, 11, 12, 13, 14 

 

1) Förelåg förslag från HS om hedersmedlemmar i SvTK 

- Ulla Carlsson 

- Carina Olsson 

- Conny Andersson 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att utse hedersmedlemmar enligt HS förslag. 

 

 

 

2) Förelåg förslag från HS om att lokalklubbarna själva ska få besluta om anmälningsavgift till 

utställning. 

 

Påpekades att vissa lokalklubbar har gratis anmälningsavgift för medlemmars valpar vilket 

inte möjliggörs om TF antar HS förslag. Texten bör formuleras om till anmälningsavgifter 

0-170 kr respektive 0-350. Alternativt max 170 respektive max 350 kr 
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Beslut 

TF beslutar 

Att med ovanstående justering besluta enligt HS förslag. 

 

3) Förelåg förslag från HS om stadgeändring avseende publicering av motioner i tidningen Taxen 

- §7 Taxfullmäktige, mom. 6, Motioner och ärenden. 

 

Stadgeändring kräver ¾ majoritet. Röstning med handuppräckning genomfördes. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att inte anta HS förslag om stadgeändring. 

 

4) Förslag till policydokument för SvTK rörande sociala medier. 

 

Förslaget bygger på SKKs policy och för att förtydliga detta bör länk bifogas i dokument och 

på hemsida. 

Ordet ”hen” bör bytas ut till annat ordval. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att med ovanstående korrigeringar anta HS förslag om policy för sociala medier. 

 

5) Förslag till värdegrund för SvTK 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att fastslå HS förslag om värdegrund för SvTK. 

 

 

§ 20 Motioner inkomna till TF 2019  

 

Motion nr 1 ang. enhetliga uttagningsregler till SM viltspår, bilaga 15 

 

Barbro och Rolf Zetterberg motionerar om enhetliga regler till SM viltspår. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att motionen redan anses besvarad med hänvisning till det kommande arbetet med regelrevidering. 

 

Motion nr 2 ang. registrera ryggröntgenresultat i SKK:s databas, bilaga 16 

 

Anna Kronman, ÖNTK, Barbro Zetterberg, SkbTk, Dan Lihuvud, JHTK, Eva Widén, GäTK, Lotta 

Söderberg, ÖsvTK, Mari Edman, ÖsvTK motionerar om att registrera ryggröntgenresultat i SKK:s 

databas. 

 

Beslut 

TF beslutar  

Att ej ta upp motionen till behandling med hänvisning till att avelsfrågor ingår i RAS-arbetet som styrs 

av styrelsen. 
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Motion nr 3 ang. rekommendation om frivillig ryggröntgen i RAS, bilaga 17 

 

Barbro Zetterberg, SkbTK och Marie Edman, ÖsvTK motionerar om rekommendation om frivillig 

ryggröntgen i RAS. 

 

Beslut 

TF beslutar  

Att ej ta upp motionen till behandling med hänvisning till att avelsfrågor ingår i RAS-arbetet som styrs 

av styrelsen. 

 

Motion nr 4 ang. borttagande av tabell för bedömning av drevmoment 10 i gällande 

drevprovsregler, riktlinjer bilaga 4, bilaga 18 

 

Östsvenska Taxklubben motionerar om borttagande av tabell för bedömning av drevmoment 10 i 

gällande drevprovsregler, riktlinjer bilaga 4. 

 

Beslut 

TF beslutar  

Att ej ta upp motionen för beslut. Hanteras och beaktas av SvTK styrelse i samband med kommande 

regelrevidering 

 

Motion nr 5 ang. borttagande av texten ”Har hunden drevtid som berättigar till två (2) första 

pris ska hunden kopplas och provet avbrytas, såvida samtliga moment är bedömda” i paragraf 7 

i gällande drevprovsregler, bilaga 19 

 

Kristoffer Nohrborg, ÖLTK motionerar om borttagande av texten ”Har hunden drevtid som berättigar 

till två (2) första pris ska hunden kopplas och provet avbrytas, såvida samtliga moment är bedömda” i 

paragraf 7 i gällande drevprovsregler 

 

Beslut 

TF beslutar  

Att ej ta upp motionen för beslut. Hanteras och beaktas av SvTK styrelse i samband med kommande 

regelrevidering 

 

Motion nr 6 ang. borttagande av krav att ha sett, ”anat, ”hört” drevdjuret för att kunna ge 

högre poäng än 4:a av drevmoment 7 i gällande drevprovsregler, bilaga 20 

 

Kristoffer Nohrborg, ÖLTK motionerar om borttagande av krav att ha sett, ”anat, ”hört” drevdjuret för 

att kunna ge högre poäng än 4:a av drevmoment 7 i gällande drevprovsregler 

 

Beslut 

TF beslutar Att ej ta upp motionen för beslut. Hanteras och beaktas av SvTK styrelse i samband med 

kommande regelrevidering 

 

Motion nr 7 ang grytchampionat för tax, bilaga 21 

 

Anne-Lie Helander, DTK, Lotta Magnusson, JhTK motionerar om grytchampionat för tax. 

 

Beslut 

TF beslutar  

Att avslå motionen i enlighet med HS förslag. 
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Motion nr 8 ang ändring i förtid gällande grytchampionat för tax, bilaga 22 

 

Anne-Lie Helander, DTK, Lotta Magnusson, JhTK motionerar om ändring i förtid gällande 

grytchampionat för tax. 

 

Beslut 

TF beslutar  

Att ej ta upp motionen till behandling. 

 

Motion nr 9 ang. elektroniska protokoll vid prov i viltspår, bilaga 23 

 

Upplands Taxklubb motionerar om elektroniska protokoll vid prov i viltspår. 

 

HS anser motionen besvarad då protokoll finns tillgängliga via SKKs hemsida 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att bifalla motionen från UTK och uppdrog åt HS att tillsätta arbetsgrupp som arbetar vidare med 

detta. 

 

Motion nr 10 ang. fast datum för viltspår-SM, bilaga 24 

 

Upplands Taxklubb motionerar om fast datum för viltspår-SM. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att ge bifall till HS beslut om att motionen anses besvarad samt att HS tar med sig frågan i arbetet 

med kommande remissförslag. 

 

Motion nr 11 ang. upplägget av SM-spårtävlingen, bilaga 25 

 

Upplands Taxklubb motionerar om upplägget av SM-spårtävlingen. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att ge bifall till HS beslut om att motionen anses besvarad samt att HS tar med sig frågan i arbetet 

med kommande remissförslag. 

 

Motion nr 12 ang. insamling av blod/vävnadsprov för framtida DNA-test, särskilt med tanke på 

diskbråck, bilaga 26 

 

Anna Löfgren och Carl Söderberg motionerar om insamling av blod/vävnadsprov för framtida DNA-

test, särskilt med tanke på diskbråck 

 

HS förslår att motionen avslås 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att ge bifall till HS förslag om att motionen är besvarad 

Att HS uppdrar till motionärer att be SLU ta kontakt med SvTK för ev. framtida projekt. 

 

 

 



9 

 

Motion nr 13 ang. borttagande av texten ”Har hunden drev tid som berättigar till två (2) 

förstapris ska hunden kopplas och provet avbrytas, såvida samtliga moment är bedömda”. I 

paragraf 7 i gällande drevprovsregler, bilaga 17 

 

Smålands Taxklubb motionerar om borttagande av texten ”Har hunden drev tid som berättigar till två 

(2) förstapris ska hunden kopplas och provet avbrytas, såvida samtliga moment är bedömda”. I 

paragraf 7 i gällande drevprovsregler 

 

Beslut 

TF beslutar  

Att ej ta upp motionen för beslut. Hanteras och beaktas av SvTK styrelse i samband med kommande 

regelrevidering 

 

Motion nr 14 ang. borttagande av tabell för bedömning av drevmoment 10 i gällande 

drevprovsregler, riktlinjer bilaga 4, bilaga 28 

 

Smålands Taxklubb motionerar om borttagande av tabell för bedömning av drevmoment 10 i gällande 

drevprovsregler, riktlinjer bilaga 4 

 

Beslut 

TF beslutar  

Att ej ta upp motionen för beslut. Hanteras och beaktas av SvTK styrelse i samband med kommande 

regelrevidering 

 

Motion nr 15 ang. borttagande av krav att ha sett, ”anat, ”hört” drevdjuret för att kunna ge 

högre poäng än 4:a av drevmoment 7 i gällande drevprovsregler, bilaga 29 

 

Smålands Taxklubb motionerar om borttagande av krav att ha sett, ”anat, ”hört” drevdjuret för att 

kunna ge högre poäng än 4:a av drevmoment 7 i gällande drevprovsregler 

 

Beslut 

TF beslutar  

Att ej ta upp motionen för beslut. Hanteras och beaktas av SvTK styrelse i samband med kommande 

regelrevidering 

 

Motion nr 16 ang. tidigareläggning av start att släppa tax till 21 augusti, bilaga 30 

 

Östsvenska Taxklubben motionerar om tidigareläggning av start att släppa tax till 21 augusti 

 

HS förslår att motionen tillstyrks 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att bifalla motionen enligt HS förslag. 

 

Motion nr 17 ang. utökning av tiden att släppa tax till hela februari, bilaga 31 

 

Östsvenska Taxklubben motionerar om utökning av tiden att släppa tax till hela februari 

 

HS förslår att motionen avslås. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att avslå motionen enligt HS förslag. 
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Motion nr 18 ang. hålla TF vart tredje år, bilaga 32 

 

Bohuslän-Dals Taxklubb motionerar om att hålla TF vart tredje år. 

 

HS föreslår att motionen avslås 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att avslå motionen enligt HS förslag. 

 

Motion nr 19 ang. att lägga TF möten i en radie inom ca 10 mil från Örebro, bilaga 33 

 

Bohuslän-Dals Taxklubb motionerar om att lägga TF möten in en radie inom ca 10 mil från Örebro. 

 

HS föreslår att motionen avslås. 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att avslå motionen enligt HS förslag 

 

Motion nr 20 ang. enhetliga uttagningsregler till framtida Viltspår-SM, bilaga 34 

 

Göte Roman motionerar om enhetliga uttagningsregler till framtida Viltspår-SM 

 

Beslut 

TF beslutar 

Att motionen redan anses besvarad med hänvisning till det kommande arbetet med regelrevidering. 

 

Motion nr 21 ang. ändring av utställnings- och championatregler för taxar (grupp4), bilaga 35 

 

Maria Nordström och Ingvar Larsson motionerar om ändring av utställnings- och championatregler för 

taxar (grupp4) 

 

Beslut 

TF beslutar  

Att ej ta upp motionen för beslut. Hanteras och beaktas av SvTK styrelse i samband med kommande 

regelrevidering 

 

Motion nr 22 ang. att ändra kraven för Viltspårchampionat, bilaga 36 

 

Göte Roman motionerar om att ändra kraven för Viltspårchampionat. 

 

Beslut 

TF beslutar  

Att ej ta upp motionen för beslut. Hanteras och beaktas av SvTK styrelse i samband med kommande 

regelrevidering 

 

Motion nr 23 ang. medlemsinformation, bilaga 37 

 

Smålands Taxklubb motionerar om medlemsinformation. 

 

Beslut 

TF beslutar  

Att i enlighet med HS förslag avslå motionen då den anses vara besvarad. 
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Motion nr 24 ang. anmälningsavgift utställning, bilaga 38 

 

Smålands Taxklubb drar tillbaka sin motion om anmälningsavgift till utställning. 

 

Motion nr 25 ang. mästartitlar, bilaga 39 

 

Carl Söderberg och Tommy Vestergren motionerar om mästartitlar. 

 

HS föreslår att motionen avslås. 

 

Votering begärd. Verkställdes 

 

Beslut 

TF beslutar  

Att i enlighet med HS förslag avslå motionen. 

 

 

§ 21 Övriga frågor som har anmälts av HS, lokalavdelning eller enskild TF-delegat 

 

Inga övriga frågor inkomna under mötet. 

  

§ 22 Mötets avslutande 

 

Taxfullmäktiges ordförande framförde sitt och presidiets tack till de närvarande för det sätt på vilket 

fullmäktigemötet genomförts och önskade HS lycka till i sitt arbete. 

 

Agneta Ståhle och Gerhard Lilliestierna tackade presidiet för väl genomfört TF och delegater för bra 

engagemang och givande diskussioner. 

Gerhard Lilliestierna tackade för förtroendet att leda SvTK tillsammans med övriga i HS avslutade 

därmed 2019 års TF. 

 

 

Vid protokollet    

 

 

…………………………… 

Siw Lagerbäck 

TF:s sekreterare 

 

 

Justeras:  

 

 

……………………………    

Ove Johansson    

TF:s ordförande    

 

 

Justeras: 

 

 

……………………………   ………………………………… 

John Hammar    Torbjörn Norrlund 


