TAXFULLMÄKTIGE 2019
Lördagen den 6 april 2019 kl. 10.00
Scandic Elmia, Jönköping
Hjärtligt välkomna
önskar
Huvudstyrelsen i Svenska Taxklubben

TIDSPLAN FÖR TAXFULLMÄKTIGE 2019
Lördag den 6 april

Taxfullmäktigedag

10.00

Inledning av TF 2019 inkl. upprop

Ca 11.00-12.30

Förhandlingar

12.30- 13.00

Lunch

13.00-16.00

Förhandlingar forts.

16.00-16.15

Fikapaus

Från 16.15

Förhandlingar forts.

20.00

Gemensam middag med utdelning av SvTK:s vandringspriser

Söndagen den 7 april

Avelskonferens

08.30-09.30

Fika för ankommande

09.30-10.45

Presentation av RAS

11.00-12.00

Föreläsning av Ann-Sofie Lagerstedt om parning och valpning

12.00-12.45

Lunch

12.45- 14.00

Föreläsning av Ann-Sofie Lagerstedt forts.

14.00-14.30

Fikapaus

14.30-16.30

Diskussioner kring RAS

DELEGATLISTA TILL TAXFULLMÄKTIGE 2019
Lokalklubb
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3

Dalarna

2
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1
2
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2

JämtlandHärjedalen
Kronoberg

2

Norra

2

Skaraborg

4

SkåneBlekinge

5

Småland

6

Södermanland

3

3

1. Marita Krantz
2. Birgitta Johansson
3. Eva Brattsig
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5. Charlotta Ulfsdotter
6. Joakim Åberg
7. Kimmo Airaksinen
8. Anneli Hillman
9. Östen Elg
10. Helen Bengtsson
11. Torbjörn Norrlund
12. Kickie Andersson
13. Kenneth Svensson
14. Conny Andersson
15. Martin Ahlström
16. Zandra Skjevik
17. Elisabet Nilsson
18. Niclas Geidvall
19. Maria Nordström
20. Fullmakt Niclas Geidvall
21. Fullmakt Maria Nordström
22. Eva Bermsjö
23. Kim Norlin
24. Johanna Ilvonen
25. Elisabeth Iregren
26. Christina Wahlberg
27. Mikael Davidsson
28. Kjell Johansson
29. Leif Sivertsson
30. Ulrika Hemmingsson
31. Kurt-Arne Svensson
32. Niclas Pettersson
33. Elisabeth Rhodin
34. Jan Stridh
35. Fullmakt Jan Stridh

Röstlängd

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Suppleanter

Roland Johansson

Per Johansson

Adam Lönnqvist
Filip Österlind
Mona Svenfeldt
Elisabeth Karlsson
Claes sköld
Maria Pettersson

Uppland

4

Värmland

3

Västmanland

2

Västsvenska

5

Örebro län

2

Östergötland

3

Östsvenska

7

Övre Norrland

3

36. Torgny Edin
37. Göran Sjöblom
38. Kicki Lagerblad
39. Mia Dahlberg
40. Marie-Louise Ridde
41. Emmelie Bäckman
42. Ulf Wall
42. Mats Hedkvist
44. Ken Palfelt
45. Sven-Erik Ferm
46. Per-Olof Langvik
47. Lise-Lotte Gustafsson
48. Fullmakt Sven-Erik Ferm
49. Fullmakt Per-Olof Langvik
50. Kristoffer Nohrborg
51. Göran Mejsjö
52. John Hammar
53. Torbjörn Krig
54. Liselott Ringman
55. Tommy Vestergren
56. Monica Vahlberg
57. Maria Löfgren
58. Lina Widlund
59. Leif O. Rohlin
60. Nadine Ndjore Sverkersson
61. Carl Söderberg
62. Per Gustafsson
63. Alexander Alenius
64. Lena Gunnebrink

Från huvudstyrelsen i SvTK
65. Agneta Ståhle
66. Gerhard Lilliestierna
67. Marie Jacobsson
68. Alf Andersson,
69. Johan Axelsson,
70. Rolf Eriksson,
71. Martina Lagerbäck
72. Carina Olsson
73. Mårten Sjöblom
74. Anders Westrin
75. Caroline Karlsson

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
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Ledamot
Adj. Sekreterare

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Maria Johansson
Torbjörn Ivarsson

Inger Toompea

76. Bernt Ivarsson
77. Annika Johansson

Revisor
Revisor

78. Tommy Jacobsen
79. Susanne Forslund

Avelsråd
Avelsråd

80. Birgitta Sterner

Redaktör Tidningen Taxen

FÖRESLAGEN DAGORDNING FÖR
TAXFULLMÄKTIGE 2019
1.

Mötet öppnas av Svenska Taxklubbens ordförande, Agneta Ståhle

2.

Justering av röstlängden

3.

Val av ordförande och viceordförande för fullmäktigemötet.

4.

Anmälan av huvudstyrelsen val av protokollförare vid mötet

5.

Val av två justerare tillika rösträknare

6.

Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

7.

Fråga om fullmäktigedelegaterna har blivit stadgeenligt kallade.

8.

Fastställande av dagordningen

9.

Behandling av huvudstyrelsens årsberättelser med balans- och
resultaträkning för åren 2017 och 2018 samt redogörelse för
arbetet med avelsfrågor jämte revisorernas berättelse

10.

Fastställande av balans- och resultaträkning för åren 2017 och
2018 samt beslut om, enligt dessa, uppkommen vinst eller förlust

11.

Huvudstyrelsens rapport om de uppdrag föregående
Taxfullmäktige givit huvudstyrelsen

12.

Beslut om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen för åren 2017 och
2018

Bilaga 1, 2, 3

Bilaga 4

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

Bilaga 5

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

Bilaga 6

13.3. Beslut om ram för avgifter för kommande åren 2019, 2020 och
2021

Bilaga 7

13.4. Fastställande av rambudget för åren 2019, 2020 och 2021
14.

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

Bilaga 8

15.

Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter enligt § 9

Bilaga 9

16.

Val av valberedning enligt § 11

17.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 12–16

18.

Anmälan av den av huvudstyrelsen utsedda avelskommittén

19.

Ärenden från huvudstyrelsen enligt § 7 mom 6
1. Förslag på hedersmedlemmar och hedersledamöter i
Svenska Taxklubben

Bilaga 10

2. Förslag till att lokalklubbarna själva ska få besluta om

Bilaga 11

3. Förslag till stadgeändring avseende publicering av
motioner i tidningen Taxen

Bilaga 12

4. Förslag till policydokument för Svenska Taxklubben
rörande sociala medier

Bilaga 13.

5. Förslag till värdegrund för Svenska Taxklubben

Bilaga 14

anmälningsavgift till utställning

20.

Motioner inkomna till Taxfullmäktige 2019
1. Enhetliga uttagningsregler till SM i viltspår

Bilaga 15

2. Registrera ryggröntgenresultat i SKK:s databas

Bilaga 16

3. Rekommendationer om frivillig ryggröntgen i RAS

Bilaga 17

4. Borttagande av tabell för bedömning av drevmoment 10 i
gällande drevprovsregler, riktlinjer bilaga 4.

Bilaga 18

5. 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

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

Bilaga 20

7. Grytchampionat för tax

Bilaga 21

8. Ändring i förtid gällande grytchampionat för tax

Bilaga 22

9. Elektroniska protokoll vid prov i viltspår

Bilaga 23

10. Fast datum för viltspår SM

Bilaga 24

11. Upplägget av SM-spårtävlingen

Bilaga 25

12. Insamling av blod/vävnadsprov för framtida DNA-test,
särskilt med tanke på diskbråck

21.

13. Borttagande av texten ”Har hunden 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 27

14. Borttagande av tabell för bedömning av drevmoment 10 i
gällande drevprovsregler, riktlinjer bilaga 4

Bilaga 28

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

Bilaga 29

16. Tidigareläggning av start att släppa tax till 21 augusti

Bilaga 30

17. Utökning av tiden att släppa tax till hela februari

Bilaga 31

18. Hålla TF vart tredje år

Bilaga 32

19. Lägga TF möten inom en radie av 10 från Örebro

Bilaga 33

20. Enhetliga uttagningsregler för framtida Viltspår-SM

Bilaga 34

21. Ändring av utställnings- och championatregler för taxar
(grupp 4)

Bilaga 35

22. Ändra kraven för Viltspårschampionat

Bilaga 36

23. Medlemsinformation

Bilaga 37

24. Anmälningsavgift, utställning

Bilaga 38

25. Ang. mästartitlar

Bilaga 39

Övriga frågor som har anmälts av huvudstyrelsen, lokalavdelning
eller enskild Taxfullmäktigedelegat.
Om det vid ordinarie Taxfullmäktige väcks ärenden som ej finns
upptaget på dagordningen, kan ärendet tas upp till behandling och
beslut, om Taxfullmäktige så beslutar. För att ärendet ska tas upp
till behandling och eventuellt beslut erfordras att ärendet biträdes
av tre fjärdedelar (3/4) av de röster som representeras vid
taxfullmäktige.

22.

Bilaga 26

Mötet avslutas
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SVENSKA TAXKLUBBENS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Svenska Taxklubbens styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse för året 2017.

Styrelsens sammansättning, revisorer mm

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Övriga ledamöter:

Agneta Ståhle
Gerhard Lilliestierna
Marie Jacobsson
Kickie Andersson (till 31 maj)
Gerhard Lilliestierna (från 1 juni)
Alf Andersson
Johan Axelsson
Rolf Eriksson
Martina Lagerbäck
Carina Olsson
Mårten Sjöblom
Anders Westrin

Älvsjö
Österskär
Skillingaryd
Åsbro
Österskär
Onsala
Linköping
Linghem
Malmköping
Segmon
Öregrund
Sundsvall

Revisorer:
Suppleanter:

Annika Johansson, Bernt Ivarsson
Lisa Ulltin

Valberedning.

Conny Andersson (sammankallande), Jan-Olof Olsson, Birgitta
Sterner och Hans Carlsson

Sammanträden

Styrelsen har under året haft sex (6) sammanträden varav två har varit telefonmöten. De olika
kommittéerna har haft ett antal telefonsammanträden och möten, där fattade beslut/förslag har
anmälts till styrelsens ordinarie sammanträden. Arbetsutskottet (AU) har utgjorts av
ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.

Konferenser, möten och utbildning

Taxfullmäktige genomfördes den 8-9 april i Östersund.
I samband med TF så gicks även de nya viltspårprovsreglerna igenom med lokalklubbarnas
ansvariga.
Avelskonferens arrangerades den 17 september vid Arlanda stad.
Sex stycken drevprovsregelkonferenser har genomförts på olika platser i landet.
Lokalklubbarnas drevprovsdomare tillsammans med HS-representanter gick igenom de nya
drevprovsreglerna och dess anvisningar.
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Internationellt

Sverige stod som värd för nordiskt samarbetsmöte den 26 maj i Borås. SvTK representerades
av Alf Andersson, Liselotte Ringman och Yvonne Hansén. Ärenden som avhandlades var
bland annat viltspårprov, taxens hälsa och nordiska samlingstabell.
Årligt sammanträde inom WUT (Welt Union Teckel) arrangerades 2017 i Málaga med
Spanska taxklubben som värdar, den 11e februari. Mötet kom mycket att handla om ett flertal
länders önskemål om att upptas som medlemmar; Litauen fick godkänd ansökan medan
Portugal nekades medlemskap och Kanada och Turkiet beviljades observatörsstatus. SvTK
representerades av Christian Gabler.
WUT anordnade exteriördomarkonferens den 29:e juli med särskild fokus på taxens färger,
tänder/bett samt svansars ansättning och förning. SvTK representerades av Kjell Lindström
jämte Christian Gabler.
Danska Taxklubben (DGK Dansk Gravhundeklubb) firade 70-årsjubileum helgen 12-13e
augusti, i samband med utställningar och jubileumsmiddag vid Knuthenborgs Slottspark.
SvTK representerades av Christian Gabler. Gåva från klubben överlämnades av denne till
DGK i form av lyktformation från Orrefors som Hederspris att tilldelas den bäst placerade
danskuppfödda taxen vid nämnda Jubileumsutställning.

Domarauktorisationer

Under 2017 har SvTK auktoriserat sammanlagt tio (10) nya domare. Fem (5)
drevprovsdomare och fyra (4) viltspårsdomare och en (1) grytprovsdomare.

Medlemmar

Medlemsantalet den 31 december 2017 var 5 182 stycken mot 5 108 stycken föregående år,
vilket är en ökning med 74 medlemmar.

Lokalklubbar

Under 2017 har inga nya lokalklubbar bildats eller upphört. Antalet är fortsatt 20 st.

SvTK:s Medlemskommitté

Medlemskommittén har under året bestått av följande personer:
Johan Axelsson (sammankallande), Anders Westrin, Mårten Sjöblom och Ulla Carlsson (nya
medlemmar).
Även under 2017 har SvTK haft gratis medlemskap första året för nya i
Sverige boende taxägare, vilket endast gäller ett medlemskap per familj och tax.
Sponsorer har fortfarande varit Agria gällande försäkringsbolag och Svenska Jägareförbundet.
Gällande foderföretag har ett visst samarbete funnits med Mush, men inget skriftligt avtal har
ingåtts.
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Ungdomsläger anordnades även under 2017 vid Gammelkroppa utanför Filipstad. Liselott
Ringman, Rolf Eriksson och Katarina Karlsson ansvarade för de ungdomarna som närvarade
på lägret.
SvTKs medlemsregister har även under 2017 handlagts av SKKs medlemsavdelning
och kontaktperson mellan SvTK och SKK har varit SvTKs sekreterare Kickie Andersson fram
till hon lämnade sitt uppdrag den 30 juni, då Gerhard Lilliestierna tog över ansvaret.
Ulla Carlsson har under året sett till att nya medlemmar får ett välkomstbrev och det senaste
numret av tidningen Taxen.

Tidskiften Taxen

Klubbens tidskrift Taxen har under 2017 utkommit med fem (5) nummer. Birgitta Sterner har
varit redaktör och ansvarig utgivare har varit Agneta Ståhle.
Redaktionskommittén har utgjorts av Carina Olsson (sammankallande), Agneta Ståhle,
Gerhard Lilliestierna, Liselott Ringman och Birgitta Sterner.

SvTK:s Avelskomitté

I Avelskommittén 2017 har följande personer ingått: Christian Gabler (sammankallande),
Susanne Forslund, Maria Johansson, Liselott Ringman, Carina Olsson och Agneta Ståhle.
Kommittén har under året hållit ett antal telefonmöten och varit adjungerande vid samtliga HS
möten 2017.
Tax, korthårig kanin
Registreringarna 2017 har minskat med 21 till 12. Då skall noteras att året innan, 2016, var ett
år med ovanligt många registreringar av KK.
Det importerades två (2) under 2017.
Tolv (12) kullar har registrerats på sammanlagt 12 tikar.
Två (2) hanhundar (totalt 4 kullar av olika rasvarianter) användes 2017.
Antal reg./år

2015

2016

Tikar (varav importer)

13

( 4)

20

Hanar (varav importer)

2

( 1)

13

Totalt

15

( 5)

33

Fördelning av SE CH har varit följande:
Viltspår
Utställning
2
5

2017
( 3)
( 3)

9

( 1)

3

( 1)

12

( 2)
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Tax, korthårig dvärg
Registreringarna 2017 har ökat markant med 57 till 190.
Det importerades åtta (8) under 2017.
Trettiotvå (32) kullar har registrerats på sammanlagt 32 tikar.
Tjugonio (29) hanhundar (totalt 38 kullar av olika rasvarianter) användes 2017.
Antal reg./år

2015

2016

2017

Tikar (varav importer)

58

( 7)

71

( 8)

103

( 3)

Hanar (varav importer)

60

( 4)

62

( 3)

87

( 5)

Totalt

118

( 11)

133

( 11)

190

( 8)

Fördelning av SE CH har varit följande:
Viltspår
Gryt
Utställning
8
1
18
Tax, korthårig normal
Registreringarna 2017 har ökat med 54 till 267.
Det importerades 19 under 2017.
Trettiosju (37) kullar har registrerats på sammanlagt 37 tikar.
Tjugosex (26) hanhundar (totalt 40 kullar av olika rasvarianter) användes 2017.
2017 Rek. Maxantal valpar / hanhund 24.
Antal reg./år
2015
2016
2017
Tikar (varav importer)
140 ( 9)
111 ( 10) 138 ( 14)
Hanar (varav importer)
127 ( 7)
102 ( 5)
129 ( 5)
Totalt
267 ( 16) 213 ( 15) 267 ( 19)
Fördelning av SE CH har varit följande:
Drev
Gryt
Viltspår
Utställning
34
1
36
31
Tax, långhårig kanin
Registreringarna 2017 har ökat något med 3 till 25.
Det importerades fem (5) under 2017.
Sexton (16) kullar har registrerats på sammanlagt 16 tikar.
Fjorton (14) hanhundar (totalt 20 kullar av olika rasvarianter) användes 2017.
Antal reg./år

2015

2016

2017

Tikar (varav importer)

16

( 4)

13

( 1)

12

( 4)

Hanar (varav importer)

10

( 2)

9

( 1)

13

( 1)

Totalt

26

( 6)

22

( 2)

25

( 5)

Fördelning av SE CH har varit följande:
Viltspår
Utställning
2
7
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Tax, långhårig dvärg
Registreringarna 2017 har ökat med 24 till 235.
Det importerades 11 under 2017.
Fyrtionio (49) kullar har registrerats på sammanlagt 48 tikar.
Fyrtiotvå (4)2 hanhundar (totalt 48 kullar av olika rasvarianter) användes 2017.
Antal reg./år

2015

2016

2017

Tikar (varav importer)

116

( 6)

102

( 3)

103

( 7)

Hanar (varav importer)

108

( 3)

109

( 5)

132

( 4)

Totalt

224

( 9)

211

( 8)

235

( 11)

Fördelning av SE CH har varit följande:
Viltspår
Utställning
25
23
Tax, långhårig normalstor
Registreringarna 2017 har minskat måttligt med två (2) till 112.
Det importerades tre (3) under 2017, samma antal hundar som året innan.
Tjugonio (29) kullar har registrerats på sammanlagt 29 tikar.
Arton (18) hanhundar (totalt 23 kullar) användes 2017.
Antal reg./år

2015

2016

2017

Tikar (varav importer)

64

( 8)

55

( 2)

53

Hanar (varav importer)

72

( 4)

59

( 1)

59

Totalt

136

( 12)

114

( 3)

112

( 3)
( 3)

Fördelning av SE CH har varit följande:
Viltspår
Gryt
Utställning
15
1
34
Tax, strävhårig kanin
Registreringarna 2017 har minskat något med tre (3) till 21. Det importerades åtta (8) under
2017, efter att året före inte ha importerats någon SK.
Fem (5) kullar har registrerats på sammanlagt fem (5) tikar.
Sex (6) hanhundar (totalt 7 kullar av olika rasvarianter) användes 2017.
Antal reg./år

2015

2016

2017

Tikar (varav importer)

12

( 5)

13

11

( 5)

Hanar (varav importer)

7

( 3)

11

10

( 3)

Totalt

19

( 8)

24

21

( 8)

Fördelning av SE CH har varit följande:
Viltspår
Utställning
3
7
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Tax, strävhårig dvärg
Registreringarna 2017 har ökat måttligt med två (2) till 94.
Det importerades fem (5) under 2017.
Tjugotvå (22) kullar har registrerats på sammanlagt 21 tikar.
Sjutton (17) hanhundar (totalt 23 kullar av olika rasvarianter) användes 2017.
Antal reg./år

2015

2016

2017

Tikar (varav importer)

53

( 6)

45

( 4)

43

Hanar (varav importer)

50

( 7)

47

( 3)

51

( 5)

Totalt

103

( 13)

92

( 7)

94

( 5)

Fördelning av SE CH har varit följande:
Viltspår
Utställning
15
18
Tax, strävhårig normalstor
Registreringarna 2017 har ökat med 52 till 617. Det importerades 16 under 2017.
Etthundratjugosju (127) kullar har registrerats på sammanlagt 126 tikar.
Åttio (80) hanhundar (totalt 122 kullar) användes 2017.
Antal reg./år

2015

2016

2017

Tikar (varav importer)

267

( 9)

266

( 11)

328

( 13)

Hanar (varav importer)

319

( 5)

299

( 4)

289

( 3)

Totalt

586

( 14)

565

( 15)

617

( 16)

Fördelning av SE CH har varit följande:
Drev
Gryt
Viltspår
Utställning
77
2
73
65
I Årsberättelse för 2017 finns inga procenttal för inavelsgrader presenterade. Detta med
anledning av att dessa tal inte är tillförlitliga i år. Så här skriver SKK själva på förstasidan till
sin Avelsdata: ”Vi har tyvärr hittat fel i inavelsberäkningarna för ras och ber er vara försiktiga
med tolkningar av dessa värden tills vi kunnat lokalisera vad felet består i.”
Svenska Taxklubbens Avelskommittén (AK) summerar 2017 till ett år med något
uppåtgående registreringstal, sett över taxens samtliga varianter. Särskilt stark ökning ser vi
bland KD och KN, något mindre men ändå tydlig ökning också hos LD, LK och SN. Så gott
som oförändrade registreringstal jämfört med föregående år ses på LN. På KK ses däremot
praktiskt taget halverade siffror. Men KKs population är liten och några fåtal individer upp
eller ned får hos denna variant genast stort genomslag.
Liksom förra året vill AK skänka beröm till svenska taxuppfödare för att många ögonlyser
sina avelsdjur. Den rekommendationen i RAS, vill AK åter understryka, är ett oerhört viktigt
verktyg. Smygande ökning av ögonproblem och anlag för PRA plågar nämligen andra raser. I
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Danmark har också en studie presenterats genomförd på just taxar, med överraskande hög
frekvens av anlag för PRA. Således, fortsätt det goda arbetet med att ögonlysa.
Arbetet med revidering av RAS pågår och dokumentet beräknas få sin uppdatering under
2018. Bland annat inväntas en stor samlad körning inom ramen för Agria Breed Profiles och
de data som sådan samlad sju-årsperiodisering brukar ge. I senaste RAS är det siffror från
2011 som presenteras.

SvTK:s Utställningskommitté

I Utställningskommittén har följande personer ingått: Martina Lagerbäck (sammankallande
och tävlingssekreterare), Alf Andersson, Marie Jacobsson (Fr o m TF 2017) och Carina
Olsson (ansvarig i domarfrågor).
För verksamhetsåret 2017 redovisar taxklubbens lokalavdelningar ett deltagarantal på 2371
startande hundar fördelat på 41 stycken utställningar. Detta är en minskning med 120
startande taxar jämfört med år 2016 och då med en utställning mer än 2016.
Genom fortlöpande utbildning av utställningsarrangörerna försöker SvTK se till att klubbens
utställningar ska vara välordnade och trevliga. På detta sätt kan vi få fler taxägare att prova på
att ställa ut sin tax. Anmälningsavgifterna till taxklubbens evenemang är också relativt låga,
liksom också medlemsavgiften, allt för att försöka få många taxar att komma till en officiell
bedömning.
Att svenska taxar håller en mycket hög exteriör kvalitet har vi också sett prov på under året.
Flera taxar representerande olika varianter av rasen har placerat sig högt på olika
vinnarutställningar i Norden samt på SKK-utställningar och på detta sätt gjort god reklam för
rasen.
Svenska Taxklubben är välförsedd med många kunniga rasspecialister inom domarkåren.
Under 2017 har två (2) nya domare blivit auktoriserade på tax, Thomas Eriksson och Gunilla
Skallman.
Svenska Taxklubben är ett föredöme för många klubbar genom att man inviterar nya domare
på utställningarna, så att dessa snabbt får den rutin och erfarenhet som är viktig för att utföra
ett bra arbete.
SvTK:s Katalogservice har under året bestått av två (2) personer som skriver katalogerna till
majoriteten av lokalklubbarna. Övriga lokalklubbar har skaffat sig en egen licens av
programmet Katalog för PC och ansvarar då själva för både katalogskrivning och
resultatredovisningen av sina utställningar.

SvTK:s Datakommitté

Kommittén har under året bestått av Johan Axelsson(sammankallande) Liselott Ringman och
Annika Stjärneving (webmaster)
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Webmaster för SvTKs hemsida och Facebook har Annika Stjärneving varit och hon gör ett
mycket bra arbete med detta.
Johan Axelsson sköter uppdateringar för jyckedata och samarbetet med Jörgen Norrblom på
Taxdata.
Datakommittén har under året undersökt hur vi kan fräscha upp layouten på vår hemsida och
förhoppningsvis kommer det att ske under 2018. Datakommittén jobbar även med att ta fram
en databas för lagring av digitala dokument som vi skapar under vårt arbete.
Marie Kvenild har varit adjungerad till datakommittén för att delta i projektet
arrangerajaktprov hos SKK. Det är ett provrapporteringsprogram som SKK håller på att ta
fram.
SvTK har under 2017 börjat övergången till digitalt protokoll vid drevprov. Datakommittén
kommer under 2018 att arbeta med vad den nya personuppgiftslagen innebär för föreningen.

SvTK:s Jaktprovskommitté

Kommittén har under året fram till TF bestått av följande personer: Anders Öberg
(sammankallande), Björn Lindblom (drevutbildning), Carina Olsson, (rovdjur/jakt), Agneta
Ståhle, Johan Axelsson, (gryt), Anne-Lie Helander (grytutbildning) och
Rolf Eriksson, (spårutbildning). Efter TF och fram till nyår har kommittén bestått av Johan
Axelsson (sammankallande) Gerhard Lilliestierna (drevutbildning), Carina Olsson,
(rovdjur/jakt), Johan Axelsson, (gryt), Anne-Lie Helander (grytutbildning) och Rolf Eriksson,
(spårutbildning) Anders Westrin, Mårten Sjöblom.
Viltspår-SM
Södermanlands Taxklubb arrangerade årets viltspår-SM, i trakterna kring Malmköping den 56 augusti.
Klubben hade fina provmarker med mycket vilt som störning. Viket satte stora krav på
deltagarna.
Segrare blev Yxtanejdens Norma (75 poäng med HP) ägare Siw & Martina Lagerbäck
Södermanlands Taxklubb. Tvåa blev Busshagens Singoalla (75 poäng med HP) ägare Marie
Jacobsson Smålands Taxklubb. Trea kom Hound's Menichetti (75 Poäng) ägare Berit
Henlich-Wretman Jämtland-Härjedalens Taxklubb.
HS vill rikta ett stort Tack till SöTK för ett väl arrangerat och genomfört viltspår-SM 2017.
Drev-SM
Årets drev-SM arrangerades av Kronobergs Taxklubb. Samlingsplatsen för genomförandet
var Asa herrgård och tiden var den 5-6 november. Provrutorna var jämna och SvTKs
representant var Rolf Eriksson. Vinnare var Källstigens Lisa (54 EP) med ägare Anders
Persson Gävleborgs Taxklubb. Tvåa kom Snöbäckens Kings Lynn (49 EP) med ägare Claes
Strömberg Örebroläns Taxklubb. På tredje plats kom Snöbäckens Kitty (48 EP) med ägare
Staffan Ingelman Södermanlands Taxklubb.
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SM för små drivande hundar
Efter att ha tagit paus förra året så är nu tävlingen mellan Tax, Beagle, Basset och Drever
tillbaka och arrangerades av dessa klubbar tillsammans med Jaktjournalen. Det var ny plats
och nya provmarker. En kommitté har arbetat med att utforma gemensamma tävlingsregler
men så att hundar som startade ändå gjorde det på ett ordinarie officiellt prov efter respektive
rasregler.
Solvikens vandrarhem vid sjön Sommen i Ydre kommun var provcentrum med förläggning,
god mat och samlingslokal. Rolf Eriksson som varit med i arrangörsgruppen fick rycka in
som lagledare när Carina Olsson fick förhinder.
Intresserade kunde under provdagen, den 27 november, följa hur det gick för hundarna på
Jaktjournalens hemsida dit domarna rapporterade in kontinuerligt.
När alla hundar hade gåtts igenom stod det klar att det blev full pott för drever. De vann som
lag och individuellt. Taxarna kom på andra plats och med Carl Söderbergs Mariebergs Vilda
på en fin individuell tredjeplats.
Lagresultat: 1:a Drever, 2:a Tax, 3:a Beagle, 4:a Basset.
Individuellt: 3:a Mariebergs Vilda, ägare Carl Söderberg, 1:a Rå, 55 EP. 5:a Råtax Bibbi Bus:
ägare Joakim Hallin, 1:a Rå, 54 EP D-cert. 8:a Snöbäckens Kitty, ägare Staffan Ingelsman,
1:a Rå, 50 EP.
Sammanfattningsvis var det ett bra arrangemang även om det i nystarten fanns en del
barnsjukdomar och att det går att förfina de gemensamma tävlingsreglerna ytterligare.
Nordisk drevlandskamp för tax
2017 års tävling mellan de nordiska taxklubbarna anordnas av Sverige och Skaraborgs
Taxklubb var värd för arrangemanget.
Skaraborgs Taxklubb hade gjort ett mycket bra jobb med provrutor med stor tillgång med vilt
på samtliga. Väderförhållandena var perfekta och det avspeglade sig i resultatet. Johan
Axelsson var HS representant och Rolf Eriksson var lagledare för det svenska laget som
bestod av: Allax Ginny ägare Alf Olsson, BDTK, Mariebergs Vilda ägare Carl Söderberg
ÖsvTK och Källstigens Lisa som ägs av Anders Persson GäTK. Wahlbergets Orvar som ägs
av Göran Mejsjö ÖlTK, var segrare NM 2016 och var med för att försvara sin titel.
2017 års vinnare blev; Kultapuron Arvo Kuningas ägare Markku Kivisto Finland (1:a Rå, 56
EP & D-cert). Tvåa, på samma poäng, Allax Ginny (1:a Räv, 56 EP & D-cert) och trea kom
Mariebergs Vilda (1:a Rå, 55 EP & D-cert). Noterbart är att samtliga tretton startande hundar
fick 1:a pris.
Lagtävlingen vann åter igen det Svenska laget, följt av Finland på andra platsen och på delad
tredje plats kom Norge och Danmark.
HS vill rikta ett stort tack till Skaraborgs Taxklubb för ett utmärkt arrangemang.
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Grytverksamheten
Under 2017 har det genomförts nio (9) prov vid anlagsgryt i våra lokalklubbars regi. Vid
regelrevideringen 2016 fick vi tillbaka grytkaraktärsprovet som är ett mycket viktigt prov för
taxarna. Det är tio (10) taxar som blivit godkända på karaktärsprov under 2017. Anlagsprov
har nio (9) taxar klarat kvalité 1. Det är även genomfört sex (6) jaktprov av taxar med 1:a pris.
Intresset för gryt är på uppåtgående för taxen även om verksamheten fortfarande är liten.

Redovisning av prov och utställningar

Nedan följer en redovisning av antalet starter SvTK:s lokalklubbar haft på sina arrangerade
prov och tävlingar under verksamhetsåret 2017.
Utställning
Arrangerande lokalklubb
Bohuslän-Dals TK
Dalarnas TK
Gotlands TK
Gävleborgs TK
Hallands TK
Jämtland- Härjedalens TK
Kronobergs TK
Norra TK
Skaraborgs TK
Skåne-Blekinge TK
Småland TK
Södermanlands TK
Upplands TK
Värmlands TK
Västmanlands TK
Västsvenska TK
Örebro läns TK
Östergötlands TK
Östsvenska TK
Övre Norrlands TK
SvTK
Summa

Antal utställningar 2017
2
2
2
2
2
3
1
1
2
2
2
3
2
3
2
2
1
2
2
2
1

Antal starter totalt
116
112
63
77
139
105
98
68
149
178
141
193
104
143
95
144
45
133
133
88
91

41

2371
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Drevprov
Arrangerande lokalklubb
Bohuslän-Dals TK
Dalarnas TK
Gotlands TK
Gävleborgs TK
Hallands TK
Jämtland- Härjedalens TK
Kronobergs TK
Norra TK
Skaraborgs TK
Skåne-Blekinge TK
Småland TK
Södermanlands TK
Upplands TK
Värmlands TK
Västmanlands TK
Västsvenska TK
Örebro läns TK
Östergötlands TK
Östsvenska TK
Övre Norrlands TK
Summa 2017

Ord. dp
10
1
13
8
8
11
35
8
45
7
25
10
23
10
19
16
7
15
4
7

Dp
10
4
10
14
18
10
22

KN
12
1
4
5
8
9
16

38
15
51
10
20
14
29
27
11
14
7
4

SN
8
4
19
17
18
12
41
8
58
16
51
17
30
8
39
31
15
27
10
10

282

328

439

171

25
6
25
3
13
16
9
12
3
2
1
1
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Viltspår
Arrangerande lokalklubb
Bohuslän-Dals TK
Dalarnas TK
Gotlands TK
Gävleborgs TK
Hallands TK
Jämtland- Härjedalens TK
Kronobergs TK
Norra TK
Skaraborgs TK
Skåne-Blekinge TK
Småland TK
Södermanlands TK
Upplands TK
Värmlands TK
Västmanlands TK
Västsvenska TK
Örebro läns TK
Östergötlands TK
Östsvenska TK
Övre Norrlands TK
Summa

Antal starter
tax
49
10
27
86
24
40
23
23
41
171
38
151
59
58
59
81
21
32
87
88

Antal starter annan
ras
41
7
14
122
91
82
33
63
114
41
40
92
63
77
35
22
36
24
23
165

Totalt antal
starter
90
17
41
208
115
122
56
86
155
212
78
243
122
135
94
103
57
65
110
253

1168

1185

2353

Grytprov
Under 2017 arrangerades 20 grytkaraktärsprov, 24 grytanlagsprov, 10 grytjakt prov och 1
apportprov ute hos lokalklubbarna.

Ekonomisk redogörelse

Medlemsavgiften har under 2017 varit 300 kr för fullt betalande medlem och 100 kr för
familjemedlem.
Arvoden och andra tillägg har avvecklats för ordförande, kassör, sekreterare,
materialförvaltare och tävlingssekreterare drev. Detta har medfört en besparing på cirka 75
000 kr under 2017.
Det ekonomiska resultatet av årets verksamhet samt klubbens ekonomiska ställning vid årets
slut finns i efterföljande resultat- och balansräkning.
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Budget 2017

Svenska Taxklubben
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Försäljning materiel
Resultatdokumentation
Annonser
Sponsring
Övriga intäkter
Summa intäkter:
KOSTNADER
Direkta kostnader
Inköp materiel
Hyra materielförvaltning
Avelsråd Avelskonferens
Tidningen Taxen tryckning
Tidningen Taxen porto
Tidningen Taxen redaktör
Resultatdokumentation
Medlemshantering
Lagerförändring
Summa direkta kostnader:
Övriga kostnader
Arvoden
Sociala avgifter
Reseersättning
Lokalhyra
Styrelsesammanträden
Kostnad kommittéer
Hemsidan
Kontorsmateriel
Taxfullmäktige
Tele/Data
Porto
Drev-SM
Spår-SM
Nordisk Segrarutställning
Konferenser & Utbildning
Ungdomslägret
Jaktprovskonferenser
Domarkonferens
SKK Kennelfullmäktige
Nordisk Tax WUT
Försäkringar
Övriga kostnader
Bidrag lokalavdelningar

Utfall
2016

Budget 1
2017

Reviderad
budget 2017

Utfall
2017

1 207 267
13 463
64 730
38 240
32 635
19 187
1 375 522

1 300 000
20 000
50 000
50 000
30 000
15 000
1 465 000

1 300 000 1 439 995
20 000
25 208
65 000
62 465
40 000
14 350
30 000
70 200
15 000
13 900
1 470 000 1 626 118

-20 865
-12 000
-14 881
-181 400
-111 361
-128 305
-35 723
-187 720
-123
-692 378

-20 000
-12 000
-50 000
-220 000
-110 000
-130 000
-50 000
-190 000
0
-782 000

-20 000
-3 000
-20 000
-220 000
-110 000
-130 000
-40 000
-190 000
0
-733 000

-9 319
-4 000
-34 586
-195 760
-124 173
-125 000
-43 135
-156 438
-1 5618
-692 387

-78 499
-20 584
-1038
-16 000
-61 227
-4 907
-15 749
-19 719
-1 517
-14 735
-2 121
-22 592
-23 331
-1699
-22 230
-14 000
0
-15 221
0
- 14 074
-570
- 105 502
- 223 245

-75 000
-15 000
-5 000
-20 000
-75 000
-10 000
-10 000
-10 000
-150 000
-30 000
-10 000
-20 000
-20 000
-20 000
-15 000
-10 000
-55 000
0
-20 000
-10 000
-1 000
-65 000
-225 000

-56 000
-18 000
-5 000
-5 000
-50 000
-5 000
-10 000
-10 000
-150 000
-7 500
-5 000
-10 000
-10 000
0
-15 000
-10 000
-20 000
0
-20 000
-10 000
-1 000
-50 000
-225 000

-72 880
-19 412
-9 309
-6 667
-57 151
-5 712
-35 842
-19 349
-151 473
-11 875
-5 756
-10 000
-10 000
-36 842
-33 718
-43 136
-11 146
0
-20 254
-20 719
-570
-45 239
-222 355
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Bidrag PR
Övriga tävlingar
Summa övriga kostnader:

- 30 644
- 733
-709 937

-20 000
-20 000
-911 000

-20 000
-10 000
-722 500

-10 794
-27 098
-887 297

Resultat före finansposter:

- 26 793

-223 000

14 500

46 434

0
0
0
0
0

0
-1 000
0
0
-1 000

2 000
0
0
0
2 000

0
0
0
0
0

- 26 793

-224 000

16 500

46 434

Finansposter
Räntor
Övriga fin. Kostnader
Utdelning
Övriga fin. Intäkter
Summa finansposter:
Årets resultat:
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Svenska Taxklubbens huvudstyrelse 2017

………………………………….
Agneta Ståhle, ordförande

………………………………….
Gerhard Lilliestierna, vice ordförande
Adj. sekreterare fr.o.m. 1 juni 2017

………………………………….
Kickie Andersson, sekreterare
T.o.m. 31 maj 2017

………………………………….
Marie Jacobsson, kassör

………………………………….
Alf Andersson, ledamot

………………………………….
Rolf Eriksson, ledamot

………………………………….
Johan Axelsson, ledamot

………………………………….
Anders Westrin, ledamot

………………………………….
Mårten Sjöblom, ledamot

………………………………….
Carina Olsson, ledamot

………………………………….
Martina Lagerbäck, ledamot

OBS!
Påskriven version kommer finnas tillgänglig i samband med TF!
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SVENSKA TAXKLUBBENS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Svenska Taxklubbens styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse för året 2018.

Styrelsens sammansättning, revisorer mm

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Övriga ledamöter:

Adj. sekreterare:
Revisorer:
Suppleanter:
Valberedning.

Agneta Ståhle
Gerhard Lilliestierna
Marie Jacobsson
Gerhard Lilliestierna (t.o.m. 1 juli)
Alf Andersson
Johan Axelsson
Rolf Eriksson
Martina Lagerbäck
Carina Olsson
Mårten Sjöblom
Anders Westrin
Caroline Karlsson (fr.o.m. 1 juli)

Älvsjö
Österskär
Skillingaryd
Österskär
Onsala
Linköping
Linghem
Malmköping
Segmon
Öregrund
Sundsvall
Enköping

Annika Johansson
Bernt Ivarsson
Lisa Ulltin
Conny Andersson, sammankallande
Jan-Olof Olsson
Birgitta Sterner
Hans Carlsson

Sammanträden

Styrelsen har under året haft fem (5) sammanträden varav ett (1) har varit ett två-dagarsmöte.
De olika kommittéerna har haft ett antal telefonsammanträden och möten, där fattade
beslut/förslag har anmälts till styrelsens ordinarie sammanträden. Arbetsutskottet (AU) har
utgjorts av ordförande, vice ordförande och kassör.

Konferenser, möten och utbildning

Under året har det även arrangerats sju (7) drevkonferenser på regional nivå runt om i landet.

Internationellt

Norge stod som värd för nordiskt samarbetsmöte den 20 juli i Moss. SvTK representerades
denna gång av Liselott Ringman och Carina Olsson.

Ärenden som avhandlades var bland annat registreringssiffror, tävlingsstatistik,
medlemssiffror samt taxens hälsa och nordisk samlingstabell.
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WUT arrangerades 2018 I Strasbourg av Franska Taxklubben den 3 februari 2018.
Svenska Taxklubben representerades av Liselott Ringman.
Ett utkast till reviderad rasstandard gicks igenom och diskuterade. Det bestämdes att
redogörelse för respektive lands verksamhet i framtiden skall lämnas in skriftligt innan mötet
och inte dras muntligt.
Svenska Taxklubben ombads och accepterade att vara värd för WUT-mötet 2019.
Norge kommer att vara värd 2020.

Domarauktorisationer

Under 2018 har Svenska Taxklubben auktoriserat sammanlagt sju (7) nya domare. Fem (5)
drevprovdomare och en (1) viltspårdomare och en (1) grytprovsdomare.

Medlemmar

Medlemsantalet den 31 december 2018 var 5191 stycken mot 5182 stycken föregående år,
vilket är en ökning med nio (9) medlemmar.

Lokalklubbar

Under 2018 har inga nya lokalklubbar bildats eller upphört. Antalet är fortsatt 20 st.

SvTK:s Medlemskommitté

Medlemskommittén har under året och fram till TF bestått av sammankallande Johan
Axelsson, Anders Westrin, Mårten Sjöblom och Ulla Carlsson som ansvarat för våra nya
medlemmar.
SvTKs medlemsregister har även under 2018 handlagts av SKKs medlemsavdelning
och kontaktperson mellan SvTK och SKK har varit SvTKs adjungerade sekreterare Caroline
Karlsson. Välkomstbrev och det senaste numret av tidningen Taxen har skickats ut till alla
nyblivna medlemmar av Ulla Carlsson.
Även under 2018 har SvTK haft gratis medlemskap första året för nya, i
Sverige boende taxägare, vilket endast gäller ett medlemskap per familj och tax.
Medlemskommittén utreder under 2018 vad det här ger oss i nya medlemmar.
Sponsorer har fortfarande varit Agria gällande försäkringsbolag och Svenska Jägareförbundet.
Gällande foderföretag har ett visst samarbete funnits med Mush, men inget skriftligt avtal har
ingåtts.
Ungdomsläger anordnades även under 2018 vid Gammelkroppa utanför Filipstad. Marie
Jacobsson, Agneta Ståhle, Torbjörn Krig och Åse Adolfsson ansvarade för de ungdomarna
som närvarade på lägret.

Tidskiften Taxen

Klubbens tidskrift Taxen har under 2018 utkommit med fem (5) nummer. Birgitta Sterner har
varit redaktör och ansvarig utgivare har varit Agneta Ståhle.
Redaktionskommittén har utgjorts av Carina Olsson (sammankallande), Agneta Ståhle,
Gerhard Lilliestierna, Liselott Ringman och Birgitta Sterner.
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SvTK:s Avelskommittén

I Avelskommittén (AK) 2018 har följande personer ingått: Christian Gabler, Susanne
Forslund, Tommy Jacobsen, Liselott Ringman, Carina Olsson och Agneta Ståhle
(sammankallande). Kommittén har under året hållit ett antal telefonmöten och varit
adjungerande vid samtliga HS-möten 2018.
Tax, korthårig kanin
Registreringarna 2018 har minskat med en till 11.
Det importerades fem (5) hundar under 2018.
Tio (10) tikar registrerade KK är använda i avel 2018.
Endast två (2) hanhundar registrerade KK användes 2018.
Antal reg/år

2015

2016

Tikar (varav importer)

13

( 4)

21

Hanar (varav importer)

2

( 1)

13

Totalt

15

( 5)

34

2017

2018

9

( 1)

8

( 3)

3

( 1)

3

( 2)

12

( 2)

11

( 5)

( 3)
( 3)

Tax, korthårig dvärg
Registreringarna 2018 ligger numer på en stabil hög registrering, 170 varav nio (9) importer.
Trettioåtta (38) tikar registrerade KD användes i avel 2018.
Tjugosex (26) Svensk-registrerade KD hanhundar användes i avel 2018.
Antal reg/år

2015

2016

2017

2018

Tikar (varav importer)

58

( 7)

69

( 8)

103

( 4)

93

( 4)

Hanar (varav importer)

60

( 4)

61

( 3)

86

( 5)

77

( 5)

Totalt

118

( 11)

130

( 11)

189

( 9)

170

( 9)

Tax, korthårig normal
Registreringarna 2018 har åter minskat något, i år med 33, varav 14 importer.
Fyrtio (40) tikar registrerade KN användes i avel 2018.
Trettiofyra (34) KN hanhundar varav fem (5) norskregistrerade användes i avel 2018.
Antal reg/år

2015

2016

2017

2018

Tikar (varav importer)

140

( 9)

112

( 10)

140

( 14)

137

( 10)

Hanar (varav importer)

127

( 7)

103

( 5)

129

( 5)

98

( 4)

Totalt

267

( 16)

215

( 15)

269

( 19)

235

( 14)
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Tax, långhårig kanin
Registreringarna 2018 har minskat, men ligger över tid på cirka 25 till 30.
Det importerades fyra (4) hundar.
Tjugotvå (22) tikar registrerade LK är använda i avel 2018.
Sjutton (17) hanhundar registrerade LK användes 2018.
Antal reg/år

2015

2016

2017

2018

Tikar (varav importer)

17

( 4)

15

( 1)

16

( 3)

10

( 3)

Hanar (varav importer)

9

( 2)

8

( 1)

14

( 2)

16

( 1)

Totalt

26

( 6)

23

( 2)

30

( 5)

26

( 4)

Tax, långhårig dvärg
Registreringarna 2018 ökade något med 19 till 251.
Det importerades sex (6) hundar.
Femtioen (51) tikar registrerade LD är använda i avel 2018.
Trettionio (39) hanhundar registrerade LD användes 2018.
Antal reg/år

2015

2016

2017

2018

Tikar (varav importer)

115

( 6)

102

( 3)

100

( 8)

128

( 2)

Hanar (varav importer)

109

( 3)

109

( 5)

132

( 3)

123

( 4)

Totalt

224

( 9)

211

( 8)

232

( 11)

251

( 6)

Tax, långhårig normalstor
Registreringarna 2018 på LN ligger stabilt över tid på strax över 100 valpar årligen.
Det importerades en (1) hund.
Tjugoen (21) tikar registrerade LN är använda i avel 2018.
Sjutton (17) hanhundar registrerade LN användes 2018.
Antal reg/år

2015

2016

2017

Tikar (varav importer)

64

( 8)

53

( 2)

52

Hanar (varav importer)

72

( 4)

60

( 1)

58

Totalt

136

( 12)

113

( 3)

110

( 3)

2018
60

( 1)

51
( 3)

111

( 1)

Tax, strävhårig kanin
Registreringarna 2018 på SK ligger stabilt över tid på strax över tjugo (20) valpar.
Det importerades fem (5) hundar.
Tolv (12) tikar registrerade SK är använda i avel 2018.
Fem (5) hanhundar registrerade SK användes 2018.
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Antal reg/år

2015

2016

2017

2018

Tikar (varav importer)

12

( 5)

13

12

( 5)

11

( 2)

Hanar (varav importer)

7

( 3)

12

9

( 2)

13

( 3)

Totalt

19

( 8)

25

21

( 7)

24

( 5)

Tax, strävhårig dvärg
Registreringarna 2018, SD ligger stabilt över tid på runt 100 valpar.
Det importerades åtta (8) hundar.
Tjugotvå (22) tikar registrerade SD är använda i avel 2018.
Tjugotvå (22) hanhundar registrerade SD användes 2018.
Antal reg/år

2015

2016

2017

Tikar (varav importer)

53

( 6)

48

( 4)

43

Hanar (varav importer)

50

( 7)

46

( 3)

52

Totalt

103

( 13)

94

( 7)

95

2018
53

( 6)

( 6)

55

( 2)

( 6)

108

( 8)

Tax, strävhårig normalstor
Registreringarna 2018, har SN ökat med 75 till 690.
Det importerades 22 hundar. På fyra år en ökning med cirka 100 valpar årligen.
Etthundratrettiosex (136) tikar registrerade SN är använda i avel 2018.
Sjuttiofyra (74) hanhundar registrerade SN användes 2018.
Antal reg/år

2015

2016

2017

2018

Tikar (varav importer)

267

( 9)

263

( 11)

325

( 13)

344

( 16)

Hanar (varav importer)

319

( 5)

299

( 4)

290

( 3)

346

( 6)

Totalt

586

( 14)

562

( 15)

615

( 16)

690

( 22)

Liksom förra året vill AK skänka beröm till svenska taxuppfödare för att många ögonlyser
sina avelsdjur. Den rekommendationen i RAS, vill AK åter understryka, är ett oerhört viktigt
verktyg i vår avel.
Arbetet med revidering av RAS pågår och uppdatering beräknas vara klar till TF 2019. Vi
väntar bland annat på den stora samlade körningen inom ramen för Agria Breed Profiles och
de data som sådan sju-årsperiodisering brukar ge. I senaste RAS är det siffror från 2011 som
presenteras.
I december var representanter från AK inbjudna till SKKs avelskommittén för att få stöd och
hjälp i revideringen av kommande RAS. Agneta, Liselott och Tommy deltog från SvTK.
Dag två (2) i samband med TF hålls en avelskonferens, där vårt förslag till revidering av RAS
kommer att presenteras – ett tillfälle för alla medlemmar att ta del av och tycka till om
dokumentet.
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SvTK:s Utställningskommitté

Utställningskommittén har under året och fram till TF bestått av sammankallande och
tävlingssekreterare Martina Lagerbäck, Alf Andersson, Marie Jacobsson och Carina Olsson,
som varit ansvarig för domarfrågor.
För verksamhetsåret 2018 redovisar taxklubbens lokalavdelningar ett deltagarantal på 2489
startande hundar fördelat på 41 stycken utställningar. Detta är en ökning med 118 startande
taxar jämfört med år 2017.
Genom fortlöpande utbildning av utställningsarrangörerna försöker Svenska Taxklubben se
till att klubbens utställningar ska vara välordnade och trevliga. På detta sätt kan vi få fler
taxägare att prova på att ställa ut sin tax. Anmälningsavgifterna till taxklubbens evenemang är
också relativt låga, liksom medlemsavgiften, allt för att försöka få många taxar att komma till
en officiell bedömning.
Att svenska taxar håller en mycket hög exteriör kvalitet har vi också sett prov på under året.
Flera taxar representerande olika varianter av rasen har placerat sig högt på olika
Vinnarutställningar internationellt samt på SKK-utställningar och på detta sätt gjort god
reklam för rasen.
Svenska Taxklubben är välförsedd med många kunniga rasspecialister inom domarkåren.
Under 2018 har flera domare utökat sitt rasregister med tax. Svenska Taxklubben är ett
föredöme för många klubbar genom att man inviterar nya domare på utställningarna, så att
dessa snabbt får den rutin och erfarenhet som är viktig för att utföra ett bra arbete.
SvTK:s Katalogservice har under året bestått av två (2) personer som fortfarande skriver
katalogerna till majoriteten av lokalklubbarna. Syftet med programmet Katalog för PC var att
lokalklubbarna själva skulle ansvara för både katalogskrivning och resultatredovisningen av
sina utställningar vilket det bara är några få klubbar som gör i dagsläget.

SvTK:s Datakommitté

Kommittén har under året bestått av Johan Axelsson(sammankallande) Liselott Ringman och
Annika Stjärneving (webmaster)
Webmaster för SvTKs hemsida och Facebook har Annika Stjärneving varit.
Webmaster har under året jobbat med att uppdatera föreningens hemsida med aktuell
information. Annika Stjärneving har även sett till att hemsidan har fått ett litet ansiktslyft.
Johan Axelsson sköter uppdateringar för jyckedata och samarbetet med Jörgen Norrblom på
Taxdata. Datakommittén väntar fortfarande på att SKK ska komma iland med ett nytt
provrapporteringssystem.
Liselott Ringman har under 2018 börjat titta på möjlighet att lagra elektroniska dokument i en
databas. Förhoppningsvis ska vi komma i mål med det arbetet under 2019.
SvTK har under drevprovssäsongen 2018–2019 börjat använda digitalt protokoll för
redovisning av drevproven. Det är en stor del av lokaklubbarna som använt den möjligheten.
Ca 60% av rapporteringen går på det digitala protokollet idag och vi ser fram emot att fler ska
börja använda det under säsongen 2019–2020.
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SvTK:s Jaktprovskommitté

Kommittén har under året fram till TF bestått av följande personer: Johan Axelsson
(sammankallande), Gerhard Lilliestierna (drevutbildning), Carina Olsson, (rovdjur/jakt),
Johan Axelsson, (gryt), Anne-Lie Helander (grytutbildning) och
Rolf Eriksson, (spårutbildning) Mårten Sjöblom och Anders Westrin.
Viltspår-SM
Skåne/Blekinge Taxklubb arrangerade årets viltspår-SM i Vedema utanför Hässleholm.
Klubben hade fina provmarker med mycket vilt som störning, viket satte stora krav på
deltagarna. Segrare blev Peppersaint’s Oywabra ägare Kim Norlin. På andra plats kom Hårsås
Flax ägare Ulf Carlsson och på tredje plats kom Askmadens Jossa med ägare Johan Elm.
Drevprovssäsongen
Omfattade följande datum1-31 januari och 1 oktober till den 31 december 2018, samlade 656
startande taxar, varav 488 strävhårs- och 168 korthårstaxar. Detta antal får anses vara mycket
bra och kunde varit ännu högre om inte vintern och snödjupet stoppad en del av drevproven,
framförallt i norra Sverige.
Samtliga lokalklubbar utom Skåne/Blekinge Taxklubb genomförde ordinarie drevprov under
året. På de ordinarie drevproven startade 302 taxar och på de öppna drevproven var det 354
startande. Cirka 70 % av de startande taxarna fick första pris. Flest startande hundar var det i
Smålands Taxklubb, 88 stycken, Kronobergs Taxklubb, 77 stycken, Skaraborgs Taxklubb, 61
stycken och Västsvenska Taxklubben med 59 stycken. (Se tabell nedan). De högsta poängen
uppnåddes i Hallands Taxklubb.
Drev-SM
Årets drev-SM arrangerades av Östsvenska Taxklubben på ett mycket förtjänstfullt sätt.
Samlingsplatsen för genomförandet var Gålö Havsbad och tiden var den 4–5 november.
Vinnare blev Vickerågens Leva med 53 EP och D-Cert, med ägare Annette Lilliestierna,
Skaraborgs TK. Tvåa kom Mariebergs Rysta med 52 EP och D-Cert, ägare Peter Carlsson,
Östsvenska TK och på tredje plats kom Yxanäs Vilja, 52 EP och D-Cert, med ägare Per
Jonsson, Kronobergs TK.
2019 års SM kommer att arrangeras av Övre Norrlands Taxklubb, första måndagen i
november som vanligt.
Nordiska mästerskapen
2018 års Nordiska mästerskap anordnades av Telemarks Dachshundklubb i Norge. Rolf
Eriksson var lagledare för det svenska laget som bestod av: Snöbäckens Kings Lynn, ägare
Claes Strömberg, Örebroläns TK, Snöbäckens Kitty, ägare Staffan Ingelman, Södermanlands
TK och Källstigens Lisa som ägs av Anders Persson från Gävleborgs TK.
2018 års vinnare blev Felix från Finland, med 56 poäng och D-Cert. Tvåa blev den norska
hunden Kvilestads Molly med 52 poäng och D-Cert och på en hedrande tredje plats kom
Snöbäckens Kings Lynn från Sverige med 50 poäng.
Lagtävlingen vanns av Finland, på andra platsen kom Danmark och på tredje plats kom
Sverige.
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Småhunds-SM
Småhunds-SM arrangerades den 26 november även i år i Östergötland och med basen på
Solvikens vandrarhem i Ydre kommun. Rolf Eriksson var med i arrangörsgruppen och hade
ordnat förläggning, mat och ett flertal domare och marker. Carina Olsson var lagledare och
hade även i år ordnat en del sponsorer till tävlingen. Liselott Ringman var med i
provledningen och upprätthöll föredömligt ordningen på kollegiet samt gjorde katalogen.
Provet är ett officiellt drevprov och nytt för i år var att varje hund dömdes av två domare likt
vårt eget drev-SM. Även regelverket hade finjusterats så att det skulle bli ändå mera rättvist
mellan raserna.
Liverapportering skedde som vanligt av tävlingens huvudsponsor Jaktjournalen.
Efter en spännande provdag i skarpt före, förstod vi att två av taxarna hade gått mycket bra.
Efter även ett spännande kollegium stod det klart att strävhåriga taxen Snöbäckens King´s
Lynn med ägare Claes Strömberg, ÖLTK, stod som segrare på hela 90 totalpoäng. Kullsystern
Snöbäckens Kitty och ägaren Staffan Ingelman, SÖTK, kom på en hedrande 6:e plats med
72,12 totalpoäng. Korthårstaxen Källstigens Lina med ägaren Urban Fredlund, UTK, hade
tyvärr otur för dagen med drevdjuren och föret och fick inte ihop något prisvärt drev därav
24,30 totalpoäng.
Lagsegern gick till Dreverlaget på 215,40 totalpoäng, följt av Bassetlaget med 211,28 poäng.
Taxlaget kom på en hedrande 3:e plats med 186,42 poäng. Beaglelaget kom sist med 129,60
poäng. Mycket beröm gavs av deltagarna för ett bra arrangemang och en utmärkt förläggning
med mycket god mat.
Grytverksamheten
Under 2018 har det genomförts fem (5) prov vid anlagsgryt i våra lokalklubbars regi. Vid
regelrevideringen 2016 fick vi tillbaka grytkaraktärsprovet som är ett mycket viktigt prov för
taxarna. Det är åtta (8) taxar som startat på grytkaraktärsprov under säsongen 2018.
Anlagsprov har sjutton (17) taxar starta på under säsongen 2018. Grytjaktprov har fem (5)
taxar startat på under säsongen 2018.
Även att grytverksamheten har en lite nedgång jämfört med 2017 så ser man ett ökat intresse
för att jaga med sin tax i gryt sista åren. Grytanlagsprov får man bara göra en gång och i regel
startar man inte sin hund på jaktprov efter den blivit champion.
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Redovisning av prov och tävlingar

Nedan följer en redovisning av lokalklubbarnas prov- och tävlingsstatistik för 2018.
Utställning
Arrangerande lokalklubb
Bohuslän-Dals TK
Dalarnas TK
Gotlands TK
Gävleborgs TK
Hallands TK
Jämtland- Härjedalens TK
Kronobergs TK
Norra TK
Skaraborgs TK
Skåne-Blekinge TK
Småland TK
Södermanlands TK
Upplands TK
Värmlands TK
Västmanlands TK
Västsvenska TK
Örebro läns TK
Östergötlands TK
Östsvenska TK
Övre Norrlands TK
Summa

Antal utställningar 2018
2
2
2
2
2
3
1
1
2
2
2
3
2
3
2
2
1
2
2
2

Antal starter totalt
103
97
60
102
163
109
104
93
160
191
173
197
107
203
101
139
20
108
150
109

41

2481

Antalet deltagare vid arrangerade utställningar ökade något under verksamhetsåret 2018. Från
2371 anmälningar på 41 utställningar 2017 till 2481 anmälningar till samma antal
utställningar 2018, en ökning med 118 anmälningar.
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Viltspår
Arrangerande lokalklubb
Bohuslän-Dals TK
Dalarnas TK
Gotlands TK
Gävleborgs TK
Hallands TK
Jämtland- Härjedalens TK
Kronobergs TK
Norra TK
Skaraborgs TK
Skåne-Blekinge TK
Småland TK
Södermanlands TK
Upplands TK
Värmlands TK
Västmanlands TK
Västsvenska TK
Örebro läns TK
Östergötlands TK
Östsvenska TK
Övre Norrlands TK
Summa

Antal starter
tax
32
9
41
45
37
33
29
24
63
200
36
130
60
83
33
43
24
18
77
108

Antal starter annan
ras
19
3
6
48
64
89
34
52
121
43
12
171
59
58
39
42
23
31
14
127

Totalt antal
starter
51
12
47
93
101
122
36
76
184
243
48
301
119
141
72
85
47
49
91
235

1125

1055

2180

Antalet starter i viltspår minskade med 173 starter från 2017 till 2018.
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Drevprov
Arrangerande lokalklubb
Bohuslän-Dals TK
Dalarnas TK
Gotlands TK
Gävleborgs TK
Hallands TK
Jämtland- Härjedalens TK
Kronobergs TK
Norra TK
Skaraborgs TK
Skåne-Blekinge TK
Småland TK
Södermanlands TK
Upplands TK
Värmlands TK
Västmanlands TK
Västsvenska TK
Örebro läns TK
Östergötlands TK
Östsvenska TK
Övre Norrlands TK
Summa

ODP
10
2
19
5
9
13
31
4
35
0
30
13
30
19
3
16
2
22
19
20

DP
23
6
8
9
13
12
46
5
26
13
58
15
14
20
5
43
5
17
6
10

Totalt antal starter
33
8
27
14
22
25
77
9
61
13
88
28
44
39
8
59
7
39
25
30

302

354

656

Antalet drevprovstarter har ökat något från 2017 till 2018, totalt ökade antalet starter med 46
st.
Grytprov
Under 2018 arrangerades det 8 grytkaraktärsprov, 17 grytanlagsprov, 5 grytjaktprov och 1
apportprov ute hos lokalklubbarna.

Ekonomisk redogörelse

Medlemsavgiften har varit 300 kr för fullt betalande medlem samt 100 kr för familjemedlem.
Vid taxfullmäktige 2017 fick Svenska Taxklubbens huvudstyrelse i uppdrag att förbättra
klubbens ekonomi. Vidtagna åtgärder har varit att slopa arvoden och övriga
kostnadsersättningar såsom ersättning för hyra, dator och telefon. Endast arvode för
katalogskrivning samt tävlingssekreterare inom utställning och viltspår har betalats ut.
Vidare har klubben bytt tryckeri för Tidningen Taxen under 2018.
Sammanlagt har klubben gjort besparingar på ca 200 000 SEK med dessa åtgärder.
Under 2018 har huvudstyrelsen för Svenska Taxklubben ansökt om permutation, d.v.s.
ändring av testamente, hos Allmänna Arvsfonden gällande Maud Steifferts minnesfond. Detta
för att kunna utnyttja arvet på ett meningsfullt sätt.
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Det ekonomiska resultatet av årets verksamhet samt klubbens ekonomiska ställning vid årets
slut finns i efterföljande resultat- och balansräkning.
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RESULTATRÄKNING 2018
Svenska Taxklubben

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Materialförsäljning
Försäljning Web-shop
Resultatdokumentation
Annonser
Sponsring
Övriga intäkter
Summa intäkter

2018

2017

2016

1 437 927
4 653
0
76 305
16 200
81 220
12 600
1 628 905

1 439 995
25 208
0
86 770
14 350
70 200
13 900
1 650 423

1 207 267
13 463
0
64 730
38 240
32 635
19 187
1 375 522

KOSTNADER
Direkta kostnader
Inköp material
Lokalhyra material
Kostnad avelskonferens
Tidningen Taxen tryckning
Tidningen Taxen porto
Tidningen Taxen övrigt
Resultatdokumentation
Medlemshantering SKK
Lagerförändring
Summa direkta kostnader
Övriga kostnader
Arvoden inkl katalogskrivning
Arbetsgivaravgifter
Reseersättning
Ersättning Lokalhyror
Styrelsemöten inkl. resor
Kommittémöten
Ersättning data
Kontorsmaterial
Taxfullmäktige
Ersättning telefon
Porto
Drev-SM
Spår-SM
Nordisk Segrarutställning
Konferenser & utbildning
Ungdomslägret
Drevdomarkonferens
SKK Kennelfullmäktige
Nordisk Tax WUT
Försäkring SKK

-

7 448
0
1 665
157 737
120 070
100 000
18 750
176 389
7 367
589 426
50 800
14 433
0
0
57 355
4 000
0
12 981
0
0
22 536
20 000
20 000
825
1 066
37 814
0
0
12 502
570

-

9 319
4 000
34 586
195 760
124 173
125 000
43 135
156 438
15 618
692 387

-

20 865
12 000
14 881
181 400
111 361
128 305
35 723
187 720
123
692 378

- 72 880
- 19 412
9 309
6 667
- 57 151
5 712
5 708
- 19 349
- 151 473
6 167
5 756
- 10 000
- 10 000
- 36 842
- 33 718
- 43 136
- 11 146
- 20 254
- 20 719
570

-

78 499
20 584
1 038
16 000
61 227
4 907
15 749
19 719
1 517
14 735
2 121
22 592
23 331
1 699
22 230
14 000

-

14 074
570
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Bidrag lokalavdelningar
Bidrag PR/Mässor
Nordisk landskamp,
Småhund-SM, övr. Tävl.
Tryckkostnader, info-blad &
drevregelhäften
Hemsidan
Kostnad valberedning
Annonser
Ungdomsstipendie
Bankkostnader
Sponsring BPH
Hedersmärken, uppvaktning
Diverse övrigt
Summa övriga kostnader

- 226 555
- 24 000

- 222 355
- 10 794

- 223 245
- 30 644

-

31 871

-

27 098

-

0

-

35 424

46 652
1 066
0
3 000
2 551
800
7 729
36 046
628 095

- 35 842
9 309
4 000
3 000
2 900
900
3 678
- 10 333
- 911 602

411 384

46 434

Finansiella poster
Ränteintäkter

0

0

0

Summa finansiella poster

0

0

0

411 384

46 434

Resultat före finansiella poster

ÅRETS RESULTAT

-

733

-

- 105 502
- 709 937
-

-

26 793

26 793
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BALANSRÄKNING 2018
Svenska Taxklubben

BALANSRÄKNING

2018

2017

2016

3 014 444

2 641 396

2 635 344

21 362
20 345
41 707

32 237
15 345
47 582

26 636
40 168
66 804

149 474

144 574

171 666

3 205 625

2 833 551

2 873 814

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupen skuld aktivitetsbidrag
Upplupen skuld förlustbidrag
Övriga kortfristiga skulder
Förskott medlemsavgifter

-97 389
-9 773
- 10 000
-6 610
- 504 175

-76 188
-9 773
- 10 000
-2 165
- 569 131

-94 202
-9 773
- 10 000
-16 607
-633 530

SUMMA SKULDER

-627 947

-667 257

-764 112

Fonder
Tage Karlssons Minnesfond
Göteborgs Taxklubbs Fond
Arvsfond Plaenge-Jacobsson
Arvsfond Maud Seiffert
Fond medlemsvård & värvning
Summa fonder

-117 959
- 38 131
-263 721
-1 509 369
- 27 772
-1 956 952

-117 959
- 38 131
-263 721
-1 509 369
- 27 772
-1 956 952

-117 959
- 38 131
-263 721
-1 499 212
- 27 772
-1 946 795

209 341
411 384
620 725

162 907
46 434
209 341

189 700
-26 793
162 907

-3 205 625

-2 833 551

-2 873 814

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Likvida medel
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Lager

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER & EGET
KAPITAL

Eget Kapital
Fritt Eget Kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

SUMMA SKULDER &
EGET KAPITAL
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BUDGET 2018

Svenska Taxklubben

INTÄKTER

Utfall
2017

Medlemsavgifter
Materialförsäljning
Resultatdokumentation
Annonser
Sponsring
Övriga intäkter
Summa intäkter

1 439 995
25 208
86 770
14 350
70 200
13 900
1 626 118

Budget 1
2018

Reviderad
budget 2018

1 300 000
15 000
65 000
40 000
30 000
20 000
1 470 000

Utfall
2018

1 350 000
25 000
60 000
40 000
50 000
20 000
1 545 000

1 437 927
4 653
76 305
16 200
81 220
12 600
1 628 905

KOSTNADER
Direkta kostnader
Inköp material
Lokalhyra material
Kostnad
avelskonferens
Tidningen Taxen
tryckning
Tidningen Taxen porto
Tidningen Taxen
övrigt
Resultatdokumentation
Medlemshantering
SKK
Lagerförändring
Summa direkta
kostnader

-

9 319
4 000

-

20 000
12 000

-

34 586

-

30 000

-

20 000
0

-

7 448
0

30 000

-

1 665

- 195 760

- 200 000

- 200 000

- 157 737

- 124 173

- 115 000

- 115 000

- 120 070

- 125 000

- 130 000

- 130 000

- 100 000

-

-

-

-

43 135

- 156 438

50 000

50 000

18 750

- 200 000

- 20 000

15 618

0

0

- 692 387

- 757 000

- 740 000

- 589 426

Övriga kostnader
Arvoden
Sociala avgifter
Reseersättning

-

72 880
19 412

-

80 000
25 000

-

55 000
18 000

-

-

9 309

-

5 000

-

5 000

0

Lokalhyror
Styrelsesammanträden
Kostnad kommittéerna
Kontorsmaterial
Hemsidan
Taxfullmäktige
Tele/data
Porto
Drev-SM
Spår-SM

6 667
- 57 151
5 712
- 19 349
- 35 842
- 151 473
6 167
5 756
- 10 000
- 10 000

-

40 000
75 000
10 000
20 000
20 000
0
5 000
5 000
20 000
20 000

0
- 60 000
- 10 000
- 10 000
- 30 000
0
- 5 000
5 756
- 10 000
- 10 000

0
57 355
4 000
12 981
46 652
0
8089
22 536
20 000
20 000

-

-

- 176 389
-

-

7 367

50 800
14 433
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Nordisk
Segrarutställning
Konferenser &
utbildning
Ungdomslägret
Domarkonferens
SKK
Kennelfullmäktige
Nordisk Tax WUT
Försäkring SKK
Bidrag
lokalavdelningar
Bidrag PR/Mässor
Nordisk landskamp,
Småhund-SM, övr.
tävl.
Övriga kostnader
Summa övriga
kostnader
Resultat före
finansiella poster
Finansposter
Räntor
Övr. finanskostnader
Utdelning
Övr. finansiella
intäkter
Summa finansposter:

ÅRETS
RESULTAT

-

36 842

-

33 718

-

43 136
11 146

-

20 254

-

20 719
570

-

5 000

-

-

20 000
0
55 000

-

-

0
-

15 000
1 000

5 000

-

825

- 20 000

-

1 066

40 000
20 000

-

37 814
0

0
-

10 000
570

0
-

12 502
570

- 222 355

- 225 000

- 225 000

- 226 555

-

10 794

-

30 000

-

30 000

-

24 000

-

27 098

-

20 000

-

20 000

-

31 871

-

45 239

-

35 000

-

40 000

-

36 0462

- 887 297

- 731 000

- 653 570

- 628 095

46 434

- 180 000

151 430

411 384

1 000
1 000
0

0
0
0

0
1 000

0
0

0
0

- 190 000

151 430

411 384

0
0
0
0
0

46 434

0
1 000
0

-

-

-
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Huvudstyrelsen i Svenska Taxklubben 2018

………………………………….
Agneta Ståhle, ordförande

………………………………….
Gerhard Lilliestierna, vice ordförande

………………………………….
Marie Jacobsson, kassör

………………………………….
Carina Olsson, ledamot

………………………………….
Alf Andersson, ledamot

………………………………….
Rolf Eriksson, ledamot

………………………………….
Johan Axelsson, ledamot

………………………………….
Anders Westrin, ledamot

………………………………….
Mårten Sjöblom, ledamot

………………………………….
Martina Lagerbäck, ledamot

OBS!
Påskriven version kommer finnas tillgänglig i samband med TF!
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REVISIONSBERÄTTELSE 2017
Till föreningsstämman i Svenska Taxklubben

org.nr. 817600-4466.

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning under 2017 i
Svenska Taxklubben. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och
förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att
vi planerat och genomfört revision för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlag
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens
tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i klubben för att kunna bedöma
om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid
med klubbens stadgar eller årsmötesbeslut. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för
vårt uttalande nedan.
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen för klubben, och disponerar
resultatet enligt förslag i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Sandsjöfors/Östra Frölunda den 9 mars 2018
……………………………….
Bernt Ivarsson

……………………………….
Annika Johansson

OBS!
Påskriven version kommer finnas på TF!
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REVISIONSBERÄTTELSE 2018
Till föreningsstämman i Svenska Taxklubben

org.nr. 817600-4466.

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning under 2018 i
Svenska Taxklubben. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och
förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att
vi planerat och genomfört revision för att i rimlig grad försäkra oss om att årsbokslutet inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlag
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens
tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma
om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid
med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund
för vårt uttalande nedan.
Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen och
disponerar resultatet enligt förslag i verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Sandsjöfors/Östra Frölunda den 13 mars 2019
…………………………..
Bernt Ivarsson

…………………………………
Annika Johansson

Not för beaktande bif. som supplement.

OBS!
Påskriven version kommer finnas tillgänglig på TF!
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Not till revisionsberättelsen 2018
Fondavsättningar till förlustbidrag, aktivitetsbidrag och medlemsvård på totalt
47.545 kr har inte rörts på många år.
Det kan ifrågasättas om det finns någon relevans att ha dessa kvar.
De kan istället tillföras eget kapital.
Ställningstagandet bör intas i protokollet.
Revisorerna
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VIDTAGNA ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV
BESLUT VID TAXFULLMÄKTIGE 2017
(nedan angivna paragrafer hänvisar till protokoll fört vid TF 2017)

§ 28 mot 24: Motion ang. policy gällande kontakt med sociala medier
Huvudstyrelsen (HS) har tagit fram ett policydokument för sociala medier,
likaså ett värdegrundsdokument vilka presenteras i bilaga 5a och till vilka TF
har att ta ställning till.
§ 31 mot 27 Motion ang. aktiv marknadsföring av kanin- och dvärgtaxar.
Huvudstyrelsen har genom lokalklubbarna fortsatt arbetat aktivt med att
marknadsföra Taxen bl.a. på Taxens dag, på mässor, i dagspress, i Hundsport
Jakt m.fl. medier, dock har detta inte specifikt gällt kanin- och dvärgtaxar,
varför HS gärna tar emot förslag på hur detta skulle kunna gå till.
§ 35 mot 31: Motion ang. drevdomarkonferens regionvis
Ett antal regionala drevdomarkonferenser har genomförts under perioden med
god uppslutning och gott resultat.
§ 36 mot 32: Motion ang. Drev-SM uttagning
I de nya anvisningarna för att anordna drev-SM, som HS tagit fram, framgår det
att den arrangerande klubben har rätt att ha en representant med.
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FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN
FÖR 2020–2022 SVENSKA TAXKLUBBEN
Klubbens huvudmål finns preciserade i § 1 i stadgarna. Huvudstyrelsen förslår att de
kommande två (2) åren koncentrerar verksamheten till följande områden:
1. Avel
Fortsätta att informera om RAS, Rasspecifik avelsstrategi, för tax och Svenska
Taxklubbens handlingsplan genom våra informationskanaler medlemstidningen Taxen
och Svenska Taxklubbens hemsida samt vid Avels- och Uppfödarkonferenser.
Aktivt följa upp ny kunskap och forskning för att hålla innehållet i RAS aktuellt och
levande.
Fortlöpande samarbeta och hålla kontakt med övriga Nordiska Taxklubbar i hälso- och
avelsfrågor.
Utbilda avelskommittéledamöter när kurser och utbildningar erbjuds, kunskap som sedan
ska komma våra medlemmar, framförallt uppfödare och hanhundsägare till del.
Arrangera en Avels-och Uppfödarkonferens 2021.
Stimulera till att öka förståelsen till delmål och mål i RAS.
Stimulera till ökad registrering.
Vision: Att uppfödare och hanhundsägare följer vår gemensamma handlingsplan RAS för
att tillsammans föda upp friska taxar med bra temperament och goda jaktegenskaper.
2. Jakt
Följa utvecklingen av provformer i andra länder och hos andra specialklubbar för att om
möjligt se nya användningsområden eller utveckling av nya prov anpassade för tax i vårt
land. Noggrant fortsätta följa rovdjursutvecklingen och i samarbete med SKK och övriga
jakthundsklubbar agera samlat mot beslutsfattare och allmänhet. Se till att etiska aspekter
inom olika jaktområden följs och informera om gällande regelverk.
2a) Gryt
Att i samarbete med SKK, och med Svenska Grythund- och Svenska Terrierklubben,
fortlöpande arbeta med grytverksamheten och regelrevidering. Försöka få fler klubbar att
verka med/inom grytverksamhet. Utbilda gryttränare och grytdomare
2b) Drev
Årligen delta med ett lag i Nordisk Landskamp i drev tillsammans med de övriga nordiska
taxklubbarna, och vart fjärde år, genom lokalklubbs försorg, arrangera Nordisk Landskamp i
drev. Årligen arrangera, genom lokalklubbs försorg, SM i drev. Verka för att Småhunds-SM
arrangeras årligen. Verka för att fler startar sina taxar på drevprov. Utbilda drevprovsdomare.
2c) Viltspår
Årligen arrangera, genom lokalklubbs försorg, SM i viltspårprov. Utbilda spårprovsdomare.
Vision: Att på ett adekvat sätt och utan risk för rovdjursangrepp fortsätta kunna använda
taxen i jaktsammanhang.
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3. Utställningsverksamhet
Hålla såväl medlemmar som lokalavdelningar väl informerade om de regelverk som gäller
för utställningsverksamheten.
Arrangera utbildning för utställningsarrangörer och utvärdera de nya utställningsreglerna.
Vart fjärde år, genom lokalklubbs försorg, arrangera Nordisk Taxutställning.
En exteriördomarkonferens är inplanerad, och ansökt om, till 2020.
Vision: Att vi genom vår utställningsverksamhet bidrar till ett ökat intresse för att ställa ut
våra taxar och med detta behåller den höga standard avseende utseende och temperament
som kännetecknar taxen idag.
4. Information
Genom tidningen Taxen och vår hemsida hålla medlemmar och andra intresserade
informerade om nyheter, prov- och utställningar samt annan viktig information.
Genom hemsidan hålla alla aktuella regelverk åtkomliga. Arbeta aktivt för att synas i jaktoch övriga hundtidningar.
Vision: Att öka intresset för taxrasen, sprida information och kunskap om taxen som både
sällskaps- och jakthund.
5. Internationellt
Öka det internationella samarbetet och fortlöpande hålla kontakt med och delta i
internationella sammankomster. Följa utvecklingen i såväl de Nordiska Taxklubbarna som i
övriga WUT-klubbar. Noggrant följa vad som händer internationellt vad gäller hundens roll,
framför allt jaktligt.
Vision: Att Svenska Taxklubben är en självklar samarbetspartner i internationella
sammanhang avseende taxens framtid som jakt- och sällskapshund.
6. Samarbete
Hålla kontakten med och delta i de sammankomster vi bjuds in till av SKK, Svenska
Jägareförbundet och andra intresseorganisationer samt andra hundklubbar.
Vision: Att Svenska Taxklubben är en självklar samarbetspartner i dessa sammanhang
7. Medlem
Aktivt arbeta med medlemsvärvande åtgärder. Ha kvar våra bidragsformer, dvs.
Förlustbidrag och Aktivitetsbidrag, som lokalavdelningarna kan ansöka om. Fortsätta med
gratiskampanjen (1:a året gratis) och anordna ungdomsläger på riksplan årligen.
Aktivt uppmana våra lokalklubbar att anordna barn med hund/juniorhandling vid varje
utställningstillfälle samt uppmana de lokalklubbar som har naturbruksgymnasium inom sitt
område att bjuda in elever att delta vid olika jaktformer, viltvård etc.
Fortsätta med bra medlemsservice.
Vision: Att varje medlem ska känna sig delaktig i Svenska Taxklubbens verksamhet.
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FÖRSLAG TILL RAMBUDGET
Huvudstyrelsen i Svenska Taxklubben lämnar följande förslag på rambudget för
verksamhetsåren 2019, 2020 och 2021 till TF att besluta om.
RAMBUDGET

Svenska Taxklubben

2019

2020

2021

1 350 000
5 000
70 000
20 000
50 000
20 000
1 515 000

1 400 000
5 000
75 000
20 000
50 000
20 000
1 570 000

1 450 000
5 000
75 000
20 000
50 000
20 000
1 620 000

-5 000
-20 000
-170 000
-130 000
-100 000
-20 000
-200 000
0
-645 000

-5 000
-20 000
-180 000
-140 000
-100 000
-20 000
-200 000
0
-665 000

-5 000
-20 000
-180 000
-140 000
-100 000
-20 000
-200 000
0
-665 000

-50 000
-16 000
-5 000
-50 000
-5000
-40 000
-10 000
-150 000
-10 000
-20 000
-10 000
-10 000
-5 000
-30 000
-45 000
0
-20 000

-50 000
-16 000
-5 000
-50 000
-5000
-40 000
-10 000
0
-10 000
-25 000
-10 000
-10 000
-7 000
-30 000
-45 000
-125 000
0

-50 000
-16 000
-5 000
-50 000
-5000
-40 000
-10 000
-150 000
-10 000
-25 000
-10 000
-10 000
-7 000
-30 000
-45 000
0
-20 000

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Materialförsäljning
Resultatdokumentation
Annonser
Sponsring
Övriga intäkter
Summa intäkter
UTGIFTER
Direkta kostnader
Inköp material
Avelskonferens
Taxen tryckning
Taxen porto
Taxen redaktör
Resultatdokumentation
Medlemshantering
Lagerförändring
Summa direkt kostnad
Övriga kostnader
Arvoden
Sociala avgifter
Reseersättning
Styrelsemöten
Kommittékostnader
Hemsidan
Kontorsmaterial
Taxfullmäktige
Data-programvaror
Porto inkl utskick provmedl.
Bidrag Spår-SM
Bidrag Drev-SM
Nordisk segrarutst / Möte
Jaktprovskonferenser
Ungdomslägret
Exteriördomarkonferens
Kennelfullmäktige SKK
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WUT
Försäkringar
Bidrag lokalavdelningar
Bidrag övrigt
Övriga tävlingar
Uppvaktning, div övrigt
Summa övriga kostnader

-40 000
-1 000
-230 000
-35 000
-25 000
-25 000
-832 000

-10 000
-1 000
-235 000
-35 000
-25 000
-25 000
-769 000

-10 000
-1 000
-240 000
-35 000
-25 000
-25 000
-819 000

Räntor
Utdelning
Övr finansiella intäkter
Övr finansiella kostnader

0
0
0
0

3 000
0
0
0

3 000
0
0
0

Summa finansposter

0

3 000

3 000

38 000

139 000

139 000

Finansposter

Beräknat resultat
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BESLUT OM RAM FÖR AVGIFTER
Medlemsavgiften har varit 300 kr för fullbetalande medlem samt 100 kr för familjemedlem under
verksamhetsåren 2017 och 2018.

Huvudstyrelsen anser att avgifterna är tillräckliga och att summan om 300 kr för fullbetalande medlem
samt 100 kr för familjemedlem bör kvarstå.

Förslag till beslut:

TF beslutar att fastställa medlemsavgifterna för
fullbetalande medlem och familjemedlem till 300 kr
respektive 100 kr.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG LEDAMÖTER
Som ordförande för Taxfullmäktige 2019 föreslås Ove Johansson av valberedningen.
Som vice ordförande för Taxfullmäktige 2019 föreslås Per Johnsson av valberedningen.
Ledamöter i Svenska Taxklubbens huvudstyrelse
Namn:
Agneta Ståhle
Johan Axelsson
Gerhard
Lilliestierna
Carina Olsson
Mårten Sjöblom
Alf Andersson
Anders Westrin
Marie Jacobsson
Rolf Eriksson
Martina Lagerbäck
Kickie Andersson

Uppdrag:
Ordförande
Ledamot
Vice
ordförande
ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kassör
Ledamot
Ledamot
Sekreterare

Avgående/kvarstår: Förslag på omval/nyval:
Avgående
Gerhard Lilliestierna, nyval 2 år
Kvarstår
Avgående
Ulla Carlsson, fyllnadsval 2 år
Kvarstår
Kvarstår
Avgående
Avgående
Kvarstår
Avgående
Avgående
Avgått

Omval, 4 år
Mikael Molin, nyval 4 år
Omval, 4 år
Agneta Ståhle, nyval 4 år
Caroline Karlsson, nyval 4 år

Valberedningen har haft ett möte i Sundsvall. Vi har också följt styrelsens arbete genom
protokoll och personliga kontakter. Valberedningen har varit helt enig i ställda förslag.
2019-03-02
Conny Andersson (sammankallande), Birgitta Sterner, Jan-Olof Olsson och Hans Karlsson.
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Presentation av valberedningens förslag till ledamöter:
Caroline Karlsson
Jag är en 32-årig livsmedelsagronom som tillsammans med sambo, son och två strävhåriga
normaltaxar bor i det lilla samhället Grillby utanför Enköping. Uppvuxen i Skånes nordöstra
bokskogar med jagande pappa och morfar som ansåg taxen vara främsta jakthunden. Jag själv
är främst intresserad av utställning men jobbar på min jägarexamen och att hitta en mentor för
att kunna jaga in min ena tax.
Jag har det senaste året suttit som adj sekreterare i huvudstyrelsen. Till vardags är jag
sekreterare och vice ordförande i ÖsvTK. Tidigare har jag suttit som sekreterare i Svenska
klubben för Engelsk bulldogg och under min tid som hästtjej varit med i en hel del
klubbstyrelser. Är certifierad utställningsarrangör och snart även ringsekreterare.
Jag gillar utmaningar, ordning och reda och att lära mig nya saker så jag hoppas ni ger mig
förtroendet att få vara en fortsatt del av HS och att få utvecklas inom föreningslivet.
Väl mött!
Caroline Karlsson
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ulla Carlsson
Ulla Carlsson, född 1952. Bor med make i byn Skattlösberg i sydvästra delen av Dalarna.
Köpte vår första tax 1990. Vi har nu två strävhårstaxar, en sträv normal o en strävhårig dvärg.
Intresset ligger främst på utställning o. spåraktivitet. Har deltagit i 3 SM-viltspår, den senaste
2018 arrangör Skåne/Blekinge Taxklubb.
Har suttit som sekreterare i HS, Svenska Taxklubben åren 2000-2003. Och även varit ledamot
och sekreterare i Dalarnas Taxklubb. Är sedan TF 2017 medlem i (MEK) medlemskommittén
för Svenska Taxklubben.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mikael Molin
Jag heter Mikael Molin men kallas för Micke och är 47 år. Bosatt i Lindesberg, 4,5 mil norr
om Örebro tillsammans med min familj och hundar. Min familj består av frun Mia som jag
varit gift med i 15 år, tillsammans har vi en son på 17 år och en dotter på 13 år. Hundarna är
självklart taxar och är av varianten långhårig dvärg. Det är mor och dotter där lillan fyllt 6
månader. Vi har nyligen startat kenneln Bergslagstaxen. Det största intresset gällande
hundarna är utställningar och viltspår men prövar oss även fram med konstgryt och drev i
skogarna hemmavid.
Mina största intressen efter familjen och hundarna är jakten.
Tax har funnits i vår familj lite mer än 4 år. Tidigare var det mestadels Schäfer som gällde då
jag arbetade som väktare/hundförare i Stockholm. Var även aktiv i hemvärnet under ett antal
år som hundförare.
Jag arbetar nu sedan tio år tillbaka som militär skyddsvakt inom försvarsmakten i Örebro.

Bilaga 8
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Inom föreningslivet har jag inga tidigare erfarenheter av att arbeta i en styrelse, men är öppen
för nya utmaningar.
Med vänliga hälsningar
Mikael Molin
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG REVISORER
Revisorer
Namn:
Bernt Ivarsson
Annika
Johansson
Lisa Ulltin

Uppdrag:
Revisor
Revisor

Avgående/kvarstår: Förslag på omval/nyval
Avgående
Omval, 2 år
Avgående
Ida Lindahl, nyval 2 år

Revisorssuppleant Avgående

Omval, 2 år

Presentation av föreslagen revisor Ida Lindahl:
Mitt namn är Ida Lindahl. Jag är 31 år gammal och är sedan 11 år tillbaka bosatt i Göteborg
tillsammans med min Norrländska sambo och vår snart 1 år gamla strävhåriga tax Kettystams Paddy
(Harry).
Jag är uppvuxen på en gård utanför Norrköping med kor, spannmålsodling och lite olika hundar, men
nästan alltid minst en tax.
Jag är utbildad civilekonom och har arbetat på både KPMG och PwC som redovisningskonsult. Idag
arbetar jag som Financial Controller på bolaget GEA Sweden AB, som är en del av den globala
GEA/Westfalia Separator- koncernen.
Med vänlig hälsning
Ida Lindahl
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FÖRSLAG TILL HEDERSMEDLEMMAR I
SVENSKA TAXKLUBBEN
Huvudstyrelse föreslår att följande medlemmar tas upp som hedersmedlemmar i Svenska
Taxklubben fr. o. m. 2019:

•
•
•

Ulla Carlsson
Carina Olsson
Conny Andersson
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FÖRSLAG ATT LOKALKLUBBARNA SJÄLVA
SKA FÅ BESLUTA OM ANMÄLNINGSAVGIFT
TILL UTSTÄLLNING
HS föreslår Taxfullmäktige (TF) att anta styrelsens förslag till att lokalklubbarna själva ska få
besluta om anmälningsavgift till utställning inom en viss ram.
HS anser att lämplig anmälningsavgift till utställning bör ligga mellan 170 kr t.o.m. 250 kr för
valp- och veteranklass samt mellan 270 kr t.o.m. 350 kr för junior-, unghunds-, bruks/jaktöppen- och championklass, vilket även ger en möjlighet till differentierad avgift.
Bakgrund
Vissa lokalklubbar menar att utställningarna går med förlust andra menar att de går med vinst.
Att höja avgiften generellt för samtliga lokalklubbar kanske skulle innebära att vissa
lokalklubbar skulle få så få anmälda hundar att det i slutändan ändå skulle gå med förlust. HS
föreslår därför att lokalklubbarna själva ska få bestämma avgiften till utställning inom ovan
nämnda avgiftsram.
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FÖRSLAG OM STADGEÄNDRING AVSEENDE
PUBLICERING AV MOTIONER I TIDNINGEN
TAXEN - §7 TAXFULLMÄKTIGE, MOM 6
MOTIONER OCH ÄRENDEN
HS föreslår Taxfullmäktige (TF) att anta styrelsens förslag till att publicering av motioner till
TF publiceras på SvTKs hemsida i stället för i tidningen Taxen, nr 5 året innan TF samt att
rubrikerna på motionerna publiceras i nämnda nummer.
Bakgrund
I de nu gällande stadgarna stipuleras det i § 7 Taxfullmäktige, mom 6 Motioner och ärenden,
att de motioner som inkommit till HS för behandling inför kommande TF ska publiceras i
tidningen Taxen nr 5 året innan ordinarie TF. Denna publicering tar i anspråk ganska många
sidor i tidningen och fördyrar inte bara tryckkostnader utan också portokostnader för det
numret med cirka 20 000 SEK.
De flesta medlemmar har numera tillgång till internet och hemsidan. För de som inte har
tillgång till hemsidan föreslår HS att de, på begäran, får motionerna skickade per post, vilket
ombesörjes av SvTKs sekreterare och kommer, om TF så beslutar, att framgå av
Arbetsordningen.
HS föreslår att stadgarna ändras enligt följande: Motion som lokalavdelning eller enskild
medlem önskar få behandlad vid ordinarie TF skall skriftligen avlämnas till HS senast 15
september före det år som ordinarie fullmäktige hålles och publiceras på hemsidan i
december samma år samt att rubrikerna på motionerna publiceras i tidningen Taxen nr 5
samma år.
Förslag till beslut: Taxfullmäktige beslutar enligt huvudstyrelsens förslag.
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FÖRSLAG TILL POLICYDOKUMENT FÖR
SVENSKA TAXKLUBBEN RÖRANDE SOCIALA
MEDIER
Svenska Taxklubben (SvTK) med dess lokalklubbar har en positiv inställning till att
medlemmar uttrycker sina åsikter i de digitala medier som idag finns. SvTKs medlemmar är
organisationens ambassadörer och har en central roll när det gäller att sprida information och
kunskap om SvTK, dess lokalklubbar och taxen. Det finns dock vissa begränsningar om vad
som får spridas vidare i bloggar, på Facebook, Youtube, Twitter etc.
Den som är förtroendevald får exempelvis inte röja, utnyttja eller förmedla information som
hen har tillgång till på på grund av sin ställning. Det handlar om:
Enskilda medlemmars personliga eller ekonomiska förhållanden
Sekretessbelagda uppgifter
Upphovsrättsskyddat material eller annat skrivet material som är SvTKs eller lokalklubbars
egendom
SvTK eftersträvar en god medlemskultur där förtal, förolämpningar eller mobbning av
medlemmar eller andra inte förekommer – inte heller i sociala medier. Det åligger varje
medlem att handla och uppträda på ett sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SvTK
eller dess lokalklubbar och att inte uttala sig nedsättande om funktionär med uppdrag inom
SvTK.
Medlemmar som deltar i konversationer i sociala medier bör följa vissa regler och inom SvTK
ser vi följande punkter som viktiga ledstjärnor i den digitala konversationen:
Att vara öppen och tydlig
Att bidra med kompetens
Att vara ärlig och ansvarstagande
Att visa respekt för andra
Att respektera upphovsrätten
Att i förtroendevald post inte agera utifrån privata preferenser
Vi har respekt för varandra och för de vi valt att företräda oss i arbetet för SvTK och dess
lokalklubbar.
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FÖRSLAG TILL VÄRDEGRUND FÖR
SVENSKA TAXKLUBBEN
Det är våra taxar som förenar oss i Svenska Taxklubben (SvTK). Vi i SvTK måste i alla
situationer värna om taxens intressen, vilket ska kännetecknas av kunskap, omtanke och
respekt. SvTK verkar för att avel, uppfödning och aktiviteter med tax alltid sker med taxens
bästa i åtanke.
SvTK är en ideell, demokratisk organisation, vilket innebär att alla som deltar får vara med
och bestämma om och ta ansvar för verksamheten. Demokrati och delaktighet utövas jämställt
oavsett bakgrund.
Tillsammans ska vi verka för och utveckla den samhörighet vi har med våra taxar oavsett
social eller ekonomisk bakgrund, ålder, kön, livsåskådningar, nationalitet, etniskt ursprung,
sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar med ett gemensamt intresse –
taxen.
Vi har respekt för varandra och för de vi valt att företräda oss i detta arbete.
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MOTIONER TILL TF 2019
1. Enhetliga uttagningsregler till SM i viltspår
Bakgrund till förslaget
Svenska Taxklubbens lokalklubbar har olika uttagningsregler till viltspår-SM. En del klubbar
nöjer sig med ett enda klubbmästerskap där vinnaren blir klubbens SM-representant. Andra
klubbar bygger sina uttagningsregler på två klubbmästerskap och vissa klubbar kräver flera
prov under en längre tid för att kvalificera sig till SM:et.
Ju färre prov som föregår en SM-uttagning, desto större risk att det är slumpen som avgör
vem som blir klubbens SM-representant i stället för den mest kvalificerade hunden. Vi anser
därför att Svenska Taxklubben behöver se över uttagningsreglerna och införa enhetliga regler
i likhet med dem som gäller för uttagning till drev-SM. Om Svenska Taxklubben även
begränsar antalet startande hundar precis som för SM i drev, blir det också mindre betungande
och billigare för lokalklubbarna att arrangera ett SM. Ett mindre startfält ökar dessutom
konkurrensen om en åtråvärd SM-plats och sannolikt kvaliteten på de startande hundarna. Ett
startfält med Sveriges bästa spårtaxar ger också en högre status åt tävlingen.
Yrkande
Vi föreslår att Svenska Taxklubben snarast ser över uttagningsreglerna till SM i viltspår med
uttagningsreglerna för drev-SM som förebild när reglerna tas fram.
Barbro och Rolf Zetterberg
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
HS har tagit fram ett specifikt dokument för spår-SM som liknar det som redan finns för drevSM, med liknade regler för uttagning till de båda tävlingarna.
HS anser att motionen därmed är besvarad.
HS föreslår att motionen avslås.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar att avslå motionen från
Barbro och Rolf Zetterberg angående
uttagningsregler för spår-SM.
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2.

Registrera ryggröntgenresultat i SKK:s databas

Bakgrund till förslaget
En del svenskregistrerade taxar ryggröntgas i Sverige eller i annat land. Vanligtvis läses
röntgenplåtarna av hos Norska Kennelklubben och deras officiella avläsare. Resultaten
registreras inte i Svenska Kennelklubbens databas.
För att taxuppfödare och hanhundsägare på ett enkelt sätt ska ha tillgång till resultaten när de
planerar sitt avelsarbete, anser vi att det är viktigt att de svenskägda taxarnas röntgenresultat
registreras i SKK:s databas.
Yrkande
Vi föreslår att alla ryggröntgenresultat för taxar som avlästs av någon av de nordiska
kennelklubbarnas officiella avläsare registreras centralt i Svenska Kennelklubbens databas,
oavsett om röntgen har gjorts i Sverige eller i något annat nordiskt land.
Anna Kronman, ÖNTK, Barbro Zetterberg, SkbTK, Dan Lihuvudh, JHTK, Eva Widén,
GäTK, Lotta Söderberg, ÖsvTK, Mari Edman, ÖsvTK
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
Det finns sedan en tid tillbaka en länk till de taxar som ryggröntgats i norden på Svenska
Taxklubbens hemsida där samtliga taxars röntgenresultat finns redovisade.
HS anser att motionen därmed är besvarad.
HS föreslår att motionen avslås.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar att avslå motionen från Anna
Kronman, Barbro Zetterberg, Dan Lihuvudh, Eva
Widén, Lotta Söderberg, Mari Edman angående att
svenskregistrerade taxar ryggröntgenresultat
registreras centralt i SKKs databas.
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3.

Rekommendation om frivillig ryggröntgen i RAS

Bakgrund till motionen
Disksjukdom är en mycket vanlig neurologisk sjukdom hos tax med en hög ärftlighet. Att just
taxar drabbas oftare än andra raser beror på den medfödda dvärgväxten som gör dem mer
utsatta att drabbas av tidiga sjukliga förändringar i diskarna mellan ryggkotorna. Det som
händer är att diskarna gradvis förkalkas och får sämre elasticitet. En oelastisk disk får en
onormal form och kan trycka på ryggmärgen eller – i värsta fall – brista så att innehållet
pressas ut i ryggmärgskanalen, vilket kan göra hunden förlamad.
För att förbättra taxens rygghälsa har våra nordiska grannländer infört rekommendationer eller
krav på ryggröntgen som innebär att inte avla på individer med fem eller fler förkalkningar på
grund av den höga ärftligheten.
Samband mellan förkalkningar och disksjukdom
Att det finns ett samband mellan antalet förkalkningar och risken att senare i livet utveckla en
disksjukdom visade Anu Lappalainen m.fl. 20141 i en finsk studie av 193 taxar, baserad på
följande utgångspunkter:
• Hundarna var över tio år gamla när studien gjordes.
• Hundarna var ryggröntgade.
• Hundarnas disksjukdom var bekräftad av veterinär.
•
Studien visade ett tydligt samband mellan antalet förkalkningar och disksjukdom enligt
följande resultat:
•
•

Av de 44 hundarna med noll förkalkningar visade 4 hundar tecken på disksjukdom,
det vill säga 9 procent.
Av de 39 hundarna med fem eller fler förkalkningar led 26 av disksjukdom, det vill
säga 67 procent. Dessutom hade dessa 26 hundar oftare och svårare tecken på
disksjukdom än de med noll eller få förkalkningar.

•
Studien visade alltså att det var sällsynt med disksjukdom hos hundar med noll förkalkningar
men däremot vanligt hos hundar med fem eller fler förkalkningar. Liknande resultat har även
danska forskare kommit fram till (Jensen 20082, Mørk Andersen & Marx 20143).

Ryggindex är ett bra avelsverktyg
År 2009 övergick det danska ryggröntgenprogrammet till indexberäkning4. I stället för att utgå
enbart från det antal förkalkningar (k-tal) som individerna har, väger man även in nära släktingars
röntgenresultat i riskberäkningen.
För att bedöma nyttan med ryggröntgenprogrammet utvärderades det av Olov Nørgaard m.fl.5
år 2012. Utvärderingen visade att det är framgångsrikt. Det gäller särskilt strävhårens rygghälsa
som visade ”anmärkningsvärda framsteg” liksom långhårens, medan det finns en stor
förbättringspotential för korthårens rygghälsa. Ryggröntgenprogrammet säkrade att 80 procent
av samtliga kullar har ett teoretiskt ryggindex vid födseln. Det visar att uppfödarna har en
verklig möjlighet att använda avelsverktyget ryggröntgen i sin uppfödning.
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Inget fungerande DNA-test
För närvarande finns inget fungerande DNA-test för att identifiera vilka taxar som ligger i
riskzonen för att utveckla en disksjukdom. Den genetiska mutation som forskare i
Kalifornien6 fann och som ledde till ett DNA-test, är tyvärr inte användbart i aveln enligt två
uppföljande provstudier: en dansk7 och en engelsk8. Det betyder att vi får förlita oss på den
kunskap och forskning som vi redan har tillgång till – bland annat studierna ovan.
Fler ryggröntgade taxar behövs
Men forskningen behöver fortsätta. Det innebär att många fler taxar måste ryggröntgas för att
förse forskarna med ett större forskningsmaterial. Och med fler ryggröntgade taxar kan vi på
sikt även i Sverige ta fram ryggindextal i likhet med den danska taxklubben, vilket skulle vara
en stor tillgång i avelsarbetet precis som Nørgaards m.fl. utvärdering visar. Dessutom vill vi
valpköpare se fler valpar efter ryggröntgade föräldrar för att minska risken att våra valpar ska
drabbas av en disksjukdom: ett stort lidande för framförallt den enskilda hunden men även för
oss ägare. Utöver detta tillkommer ofta stora kostnader för att behandla sjukdomen, om det går.
Yrkande
För att på sikt få friskare taxryggar är ryggröntgen för närvarande det bästa avelsverktyget
som vi har tillgång till. Med hänvisning till redogörelsen ovan föreslår vi därför att Svenska
Taxklubben inför en rekommendation om frivillig ryggröntgen i RAS, Rasspecifik
avelsstrategi för tax.
Barbro Zetterberg, SkbTK, Mari Edman, ÖsvTK

Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
Beslut i avelsfrågor ska inte tas av TF.
För kännedom så finns redan beskrivet i RAS möjligheten att ryggröntga sin tax. Dessutom
visar vid genomgången av resultaten från senaste Agria Breed Profiles att den avelsstrategi
som SvTK valt, dvs. debutålder 3 år, ej använda hundar som drabbats, ej överanvända
enskilda individer samt en låg inavelsökning, har haft framgång, då den relativa risken för
veterinärvård i samband med ”disk/kota” visar på en fortsatt positiv trend med en förändring
av den relativa risken från 4,25 för åren 1995-2006, till 3,9 för åren 2006-2011 och till 3,3 för
åren 2011-2016. Siffrorna gäller standardvarianterna.
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HS föreslår att motionen avslås.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar att avslå motionen från
Barbro Zetterberg och Mari Edman angående
rekommendation om ryggröntgen i RAS.

Bilaga 18
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4. Borttagande av tabell för bedömning av drevmoment 10 i gällande
drevprovsregler, riktlinjer bilaga 4.
Motivering
Enligt gällande riktlinjer skall tabell användas för att utdela poäng i moment 10. Detta
moment blir i princip bara en summering av tidigare moment och detta var inte avsikten med
detta moment från början.
Jaktlust, klokhet, energi, uthållighet och tillgänglighet står det i gällande regler och till detta
skall även läggas kontroll av hundens fysik.
Yrkande
ÖLTK yrkar att bilaga 4 tas bort i gällande riktlinjer
Kristoffer Nohrborg, Ordförande ÖLTK
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
Detaljfrågor i regelverk ska inte tas av TF, däremot kommer HS ta till sig synpunkterna vid
nästa regelrevidering.
HS föreslår att motionen avslås.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar att avslå motionen från
Kristoffer Nohrberg
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5. 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 drevprovsregsler.
Motivering
Vi anser att drevprovstiden alltid skall vara minst tre timmar för att kunna bedöma taxens
egenskaper m.a.p. uthållighet, kondition etc.
Vi måste också arbeta för att lyfta fram taxens förnämliga egenskaper som långsamt drivande
hund och dess förmåga att inte stressa drevdjuren och inte börja införa begränsningar i
gällande regler.
Yrkande
ÖLTK yrkar på att 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 tas
bort.
Kristoffer Nohrborg, Ordförande ÖLTK
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
Detaljfrågor i regelverk ska inte tas av TF, däremot kommer HS ta till sig synpunkterna vid
nästa regelrevidering.
HS föreslår att motionen avslås.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar att avslå motionen från
Kristoffer Nohrberg.

Bilaga 20
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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.
Motivering
I gällande regler finns följande skrivelse: För att tilldela 5-6 poäng ska drevdjuret ha
observerats av domargruppen.
Vi anser att under ett normalt prov och dagens teknik kan man bedöma detta moment
utan större problem. Det kan även bli chansartat då en hund kan göra ett jättebra
arbete och man har otur att inte se drevdjuret. I avelsutvärderingen är detta moment
ett av de viktigaste och då är av stor betydelse att kunna ge rätt poäng
Yrkande
ÖLTK yrkar att denna skrivelse tas bort i moment 7: För att tilldela 5-6 poäng ska drevdjuret
ha observerats av domargruppen.
Kristoffer Nohrborg, Ordförande ÖLTK
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
Detaljfrågor i regelverk ska inte tas av TF, däremot kommer HS ta till sig synpunkterna vid
nästa regelrevidering.
HS föreslår att motionen avslås.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar att avslå motionen från
Kristoffer Nohrberg.
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Dagordningspunkt 20.7
7. Grytchampionat för tax
Vi motionerar om att för att erhålla SE JgCH skall 1x gdk grytanlagsprov kval.1 även ingå
som championatsgrundande merit.
(Meriter för SE JgCH: 1x gdk grytanlagsprov kval.1 + 2x gdk grytjaktprov)
Motivering:
Eftersom det i dagsläget inte ingår något pris på grytanlagsprov i meriterna för SE JgCH
så tappar vi deltagare på våra prov. De utländska deltagarna uteblir då de inte kan
tillgodogöra sig grytanlagsmeriten och klubbarna, och SvTK, tappar således både starter
och inkomster. Detta gynnar inte heller taxrasen då vi får färre som provar sina hundar i
gryt, och de redan få taxar som blir SE JgCH blir än färre. Vi anser att gryt är en av
taxens ursprungs-användningsområden och taxar med den egenskapen bör verkligen tas
tillvara.
Vi hemställer därför att TF beslutar att återinföra kravet på att 1x gdk grytanlagsprov kval.1
ingår som championatsgrundande merit för SE JgCH, tillsammans med 2x gdk grytjaktprov
(se meriter ovan).
Anne-Lie Helander, DTK, Lotta Magnusson, JhTK
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
HS anser att man ska inte kunna bli SE J(g)CH utan att ha ett godkänt prov i naturgryt.
HS föreslår att motionen avslås.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar att avslå motionen från
Anne-Lie Helander och Lotta Magnusson

Bilaga 22.
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8. Ändring i förtid gällande grytchampionat för tax
Vi motionerar om att HS i förtid ansöker om ändring, eller dispens, hos SKK gällande
championatsreglerna för tax, att även 1x gdk grytanlagsprov kval.1 ska ingå som
championats-grundande merit för SE JgCH.
(Meriter för SE JgCH: 1x gdk grytanlagsprov kval.1 + 2x gdk grytjaktprov)
Motivering:
Eftersom det i dagsläget inte ingår något pris på grytanlagsprov i meriterna för SE JgCH
så tappar vi deltagare på våra prov. De utländska deltagarna uteblir då de inte kan
tillgodogöra sig grytanlagsmeriten och klubbarna, och SvTK, tappar således både starter
och inkomster. Detta gynnar inte heller taxrasen då vi får färre som provar sina hundar i
gryt, och de redan få taxar som blir SE JgCH blir än färre. Vi anser att gryt är en av
taxens ursprungs-användningsområden och taxar med den egenskapen bör verkligen tas
tillvara. Vi anser även att ändringen bör göras omgående hos SKK.
Vi hemställer därför att TF beslutar att HS ansöker i förtid om ändring, eller dispens, hos
SKK att återinföra kravet på att 1x gdk grytanlagsprov kval.1 ingår som
championatsgrundande merit för SE JgCH, tillsammans med 2x gdk grytjaktprov (se meriter
ovan).
Anne-Lie Helander, DTK, Lotta Magnusson, JhTK

Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
Med hänvisning till motion nr 7 anser HS att motionen nr 8 ska avslås.
HS föreslår att motionen avslås.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar att avslå motionen
från Anne-Lie Helander och Lotta
Magnusson
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9. Elektroniska protokoll vid prov i viltspår
Upplands taxklubb anser att tiden är mogen för att införa elektroniska protokoll vid
viltspårprov.
Motivering: spar c:a 20,- till klubben vid varje prov, minskar miljöpåverkan, enklare och
snabbare kontakter mellan ansvarig och domare.
Yrkande: att TF uppdrar åt huvudstyrelsen att undersöka och genomföra elektroniska
protokoll för viltspårprov.
Upplands Taxklubbs styrelse gn Göran Sjöblom
___________________________________________________________________________
Huvudstyrelsens (HS) yttrande
Elektroniska protokoll finns redan tillgängligt via SKKs hemsida.
HS anser därmed att motionen är besvarad.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar
att avslå motionen från UTK/Göran Sjöblom

Bilaga 24
Dagordningspunkt 20.10

10. Fast datum för viltspår-SM
Upplands taxklubb anser att kommande SM i viltspår skall ske på en fasställd dag i likhet med
vad som sker vid SM i drev.
Motivering: för samtliga inblandade, arrangör klubbar och hundägare är det en klar fördel att
kunna planera SM-et i god tid.
Yrkande: att TF fastställer att i SM i viltspår skall ske första helgen i augusti.
Upplands Taxklubbs styrelse gn Göran Sjöblom
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
Med hänsyn tagen till de förhållanden i naturen och med de jakter som bedrivs anser HS att
viltspår-SM ska arrangeras sista helgen i Juli / eller första helgen i Augusti.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar att avslå motionen från
UTK/Göran Sjöblom

Bilaga 25
Dagordningspunkt 20.11

11. Upplägget av SM-spårtävlingen.
Upplands taxklubb anser upplägget av SM i viltspår skall vara likvärdigt vid varje SM för en
så rättvis tävling som möjligt.
Motivering: för att uppnå detta bör spåren gå fram i likvärdig terräng, vara lika långa,
domarna gått spåren ett antal gånger för att kunna dessa. Blodas vid samma tillfälle. Detta
gäller även reservspåren. Poängsättningen relevant för hur hundarna arbetar på spåret och
domarnas möjlighet till en likvärdig bedömning.
Yrkande: att TF uppdrar åt huvudstyrelsen att utforma ett regelverk för spår-SM som har
SKK.s regler som stomme och en poängskala som arrangerande klubb skall följa.
Upplands Taxklubbs styrelse gn Göran Sjöblom
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
HS har tagit fram ett specifikt dokument för spår-SM som liknar det som redan finns för drevSM, med liknade regler för uttagning till de båda tävlingarna.
HS anser att motionen därmed är besvarad.
HS föreslår att motionen avslås.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar
att avslå motionen från UTK/Göran Sjöblom

Bilaga 26
Dagordningspunkt 20.12

12. Insamling av blod/vävnadsprov för framtida DNA-test, särskilt med
tanke på diskbråck.
Utvecklingen av DNA-analys går snabbt framåt. Stockholms universitet har intresserat sig för hundars
DNA och bla gjort analyser av inavelsgraden hos svenska raser.
https://svenskjakt.se/start/nyhet/svenska-jakthundar-drabbade-av-i
Undertecknad pratade med professor Linda Laikre som har lett studierna på hund och
frågade henne om det skulle vara intressant att jämföra DNA från äldre taxar med friska
ryggar med unga taxar som fått dokumenterade diskbråck. Linda svarade att det hade varit
mycket intressant och att det var synd att vi inte redan hade samlat in proverna eftersom det
hade varit ett utmärkt jobb för en doktorand. Linda mailade också ett svar ”Rent allmänt är
det bra att samla in blodprover/vävnadsprover från sin hundras. Sådant material möjliggör
forskning i närtid och/eller i framtiden och kan användas för att belysa olika
frågeställningar där resultaten kan vara av intresse i avelsarbetet.”
Nu är det fullt möjligt att göra DNA-tester, men vi har inga prover. Därför anser vi att Svkt ska börja
samla in prover snarast. Det finns många frågeställningar vi vill ha svar på, finns genetisk variation
avseende diskbråck, finns det en markör för diskbråck och kan vi utesluta de individer som bär på den
ur avel utan att avelsbasen blir för smal?

Vi yrkar på att Svtk verkar för att insamling av blod/vävnadsprover snarast påbörjas
för att på sikt få bättre hälsa på taxen.
Med stort hopp om bifall/ Anna Löfgren och Carl Söderberg
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
Det finns många möjligheter att med DNA-prov upptäcka anlagsbärare av ärftliga sjukdomar och
HS ställer sig positiv till att sådan forskning sker på tax. Det återstår dock flera frågor att svara på
innan SvTK kan gå in i ett liknande projekt; när ska prover tas, hur går provtagningen till, hur ska
dessa prover förvaras – i biobank? vart ska biobanken ligga och vem ansvarar och betalar för den,
vilka frågeställningar är aktuella, hur länge ska insamlingen pågå, hur många hundar berörs, vem
betalar provtagningen, etc. Dessutom kommer ett etiskt tillstånd att behövas för insamlingen,
vilket ska sökas i djuretiska nämnden, som kräver en forskningsplan med en klar början och ett
klart slut och varför dessa prover ska tas.
Innan dessa frågor är besvarade anser HS att motionen ska avslås.

Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar att avslå motionen från Anna
Löfgren och Carl Söderberg

Bilaga 17
Dagordningspunkt 20.13

13. Borttagande 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
Motivering
Vi anser att drevprovstiden alltid skall vara minst tre timmar för att kunna bedöma taxens
egenskaper m.a.p. uthållighet, kondition etc.
Vi måste också arbeta för att lyfta fram taxens förnämliga egenskaper som långsamt drivande hund och
dess förmåga att inte stressa drevdjuren och inte börja införa begränsningar i gällande regler
Yrkande
SmTK yrkar på att texten ” Har hunden drevtid som berättigar till två (2) förstapris ska hunden kopplas
och provet avbrytas, såvida samtliga moment är bedömda” i paragraf 7 tas bort
Smålands Taxklubb
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
Detaljfrågor i regelverk ska inte tas av TF, däremot kommer HS ta till sig synpunkterna vid
nästa regelrevidering.
HS föreslår att motionen avslås.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar att avslå motionen SmTK

Bilaga 28
Dagordningspunkt 20.14

14. Borttagande av tabell för bedömning av drevmoment 10 i gällande
drevprovsregler, riktlinjer bilaga 4
Motivering
Enligt gällande riktlinjer skall tabell användas för att utdela poäng i moment 10. Detta
moment blir i princip bara en summering av tidigare moment och detta var inte avsikten med
detta moment från början.
Jaktlust, klokhet, energi, uthållighet och tillgänglighet står det i gällande regler och till
detta skall även läggas kontroll av hundens fysik.
Yrkande
SmTK yrkar att bilaga 4 tas bort i gällande riktlinjer
Smålands Taxklubb
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
Detaljfrågor i regelverk ska inte tas av TF, däremot kommer HS ta till sig synpunkterna vid
nästa regelrevidering.
HS föreslår att motionen avslås.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar att avslå motionen från
SmTK

Bilaga 29
Dagordningspunkt 20.15

15. Borttagande av krav av att ha sett, ”anat, ”hört” drevdjuret för att kunna ge
högre poäng än 4:a av drevmoment 7 i gällande drevprovsregler.
Motivering
I gällande regler finns följande skrivelse: För att tilldela 5-6 poäng ska drevdjuret ha
observerats av domargruppen.
Vi anser att under ett normalt prov och dagens teknik kan man bedöma detta moment utan
större problem. Det kan även bli chansartat då en hund kan göra ett jättebra arbete och man
har otur att inte se drevdjuret. I avelsutvärderingen är detta moment ett av de viktigaste och
då är av stor betydelse att kunna ge rätt poäng
Yrkande
SmTK yrkar att denna skrivelse tas bort i moment 7: För att tilldela 5-6 poäng ska
drevdjuret ha observerats av domargruppen.
Smålands Taxklubb
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
Detaljfrågor i regelverk ska inte tas av TF, däremot kommer HS ta till sig synpunkterna vid
nästa regelrevidering.
HS föreslår att motionen avslås.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar
att avslå motionen från SmTK

Bilaga 30
Dagordningspunkt 20.16

16. Tidigareläggning av start att släppa tax till 21 aug!
I Sverige gäller att hundar ska vara kopplade om de inte är extremt lydiga och håller sig inom
någon meter från föraren mellan 16 mars och 20 augusti. Ett undantag från lagen är vildsvin
som får jagas med hund från 1 augusti till 31 januari. Räv får jagas med hund från 21 aug till
15 mars. Älghundar får man jaktträna från 21 augusti till 31 december eller senare tid då
jakten ska vara avslutad. Rådjur/hjort får jagas med hund från 1 okt till 31 januari.
I Norge får man börja jaktträna på allt vilt från 21 augusti.
I Finland får man träna drivande hundar från 20 augusti till 28 februari och att för att få
använda drivande hundar på rådjur och hjort får mankhöjden vara max 28 cm.
På Åland får man jaktträna från 1 september och efter rådjur och hjort endast med tax, drever,
beagle och basset under hela jakttiden.
Det är inte rimligt att man får jaga med vildsvinshundar utan rr diplom från 1 aug och
inte tax förrän 1 okt. Tax är med sitt långsamma drevsätt inget hot eller stress för viltet
den jagar. För att gynna etisk jakt och skapa större intresse för tax bör tiden för att släppa
tax förlängas.
Om tiden för när man får släppa tax efter rådjur/hjort börjar 21 augusti har man möjlighet
att ha en vältränad hund 1 okt när jakten börjar och man kan gå jaktprov innan
jaktsäsongen börjar utan att konkurrera med jakttillfällen, säljjakter och att viltet skräms
bort från marken. På många håll är det idag svårt att få låna marker till jaktprov under
ordinarie jakttid jmf med Danmark som har prov i februari och mars eftersom de annars
inte får tillgång till marker. Besvärande väderleksförhållanden regleras redan i
drevprovsreglerna.
Ösvtk yrkar på att Svtk verkar för att tiden för jakttränings- och jaktprovstiden blir
från 21 aug till 30 september för att stärka taxens position som jakthund och
underlätta provverksamhet.
Med stort hopp om bifall/ Ösvtk
HS yttrande:
HS anser att en förlängd tid för jaktträning likt övriga nordiska länder är bra. Eftersom
beslutet är avhängigt av övergripande regelverk kommer HS att verka för en förändring av
dessa.
HS föreslår att motionen tillstyrks.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar
att tillstyrka motionen från ÖsvTK

Bilaga 31
Dagordningspunkt 20.17

17. Utökning av tiden att släppa tax till hela februari!
I Sverige gäller att hundar ska vara kopplade om de inte är extremt lydiga och håller sig inom
någon meter från föraren mellan 16 mars och 20 augusti. Ett undantag från lagen är vildsvin
som får jagas med hund från 1 augusti till 31 januari. Räv får jagas med hund från 21 aug till
15 mars. Älg får man jaktträna med hund från 21 augusti till 31 dec eller senare tid då jakten
ska vara avslutad. Rådjur/hjort får jagas med hund från 1 okt till 31 januari.
I Norge får man börja jaktträna på allt vilt från 21 augusti.
I Finland får man träna drivande hundar från 20 augusti till 28 februari och att för att få
använda drivande hundar på rådjur och hjort får mankhöjden vara max 28 cm.
På Åland får man jaktträna från 1 september och efter rådjur och hjort endast med tax,
drever, beagle och basset under hela jakttiden.
Tax är med sitt långsamma drevsätt inget hot eller stress för viltet den jagar. För att gynna
etiska jakt och skapa större intresse för tax bör tiden för att släppa tax förlängas.
Om tiden för när man får släppa tax efter rådjur/hjort förlängs till 28 februari kan man
träna och gå jaktprov i februari utan att konkurrera med jakttillfällen, säljjakter och att
viltet skräms bort från marken. På många håll är det idag svårt att få låna marker till
jaktprov under ordinarie jakttid jmf med Danmark som har prov i februari och mars
eftersom de annars inte får tillgång till marker. Besvärande väderleksförhållanden
regleras redan i drevprovsreglerna.
Ösvtk yrkar på att Svtk verkar för att tiden för jakttränings- och jaktprovstiden blir hela
februari för att stärka taxens position som jakthund och underlätta provverksamhet.
Med stort hopp om bifall/ Ösvtk
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
HS anser att släpp av tax i februari ej är lämpligt då dräktigheten hos rådjur har kommit
relativt långt och att rådjuren ofta har det svårt rent vädermässigt i februari.
HS föreslår att motionen avslås.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar
att avslå motionen från ÖsvTK

Bilaga 32
Dagordningspunkt 20.18

18. Hålla TF vart tredje år
Motivet är att HS får en längre tid att i lugn och ro arbeta och det skulle hålla ner kostnader
för både SVTK och dess lokalklubbar. Det skulle innebära att delegater väljs på 6 år, givetvis
är ingen livegen och har möjlighet att själv välja att stiga av tidigare. Det kan i likhet med
tidigare innebära fler fyllnadsval, vilket borde vara ett litet problem.
Yrkande: Bohuslän Dals Taxklubb yrkar Att Svenska Taxklubben håller Tax Fullmäktige
vart tredje år.
Bohuslän-Dals Taxklubb
Huvudstyrelsens (HS) yttrande
HS anser att det är viktigt att tiden mellan två TF ej blir för lång för att frågor rörande
verksamheten inte ska bli inaktuella. Vidare anser HS att det är viktigt att den utbildningsdag
som anordnas i samband med TF hålls med jämna mellanrum och med en inte alltför lång tid
emellan för att behovet av utbildning ska kunna tillgodoses för SvTK-medlemmar.
I och med att utbildningsdagen hålls i samband med TF medför detta också att kostnaderna
för lokalklubbarna för utbildning i aktuella frågor hålls nere.
Skulle TF återinföras med tre års mellanrum betyder det att utbildningsdagen helt kommer att
falla bort eftersom förhandlingarna då skulle uppta två dagar istället för som nu en dag.
HS föreslår att motionen avslås
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar
att avslå motionen från Bohuslän-Dals Taxklubb
ang. tidsintervall mellan Taxfullmäktigemöten

Bilaga 33
Dagordningspunkt 20.19

19. Lägga TF möten i en radie inom ca 10 mil från Örebro.
Motivet är att det skulle bli både billigare och lättare för övervägande delen lokalklubbar
att närvara med fullt antal delegater. Om motionen antas får HS i uppdrag att lösa eller
hjälpa till med enkel samåkning för de klubbar som får långa avstånd, tillexempel de norra
klubbarna. Att hjälpa till med buss från exempelvis flyg eller tåg.
Yrkande: Bohuslän Dals Taxklubb yrkar Att Svenska Taxklubben håller Tax Fullmäktige
i en radie inom ca 10 mil från Örebro.
Bohuslän-Dals Taxklubb
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
Det finns ett TF beslut från 1968 att TF skall äga rum på olika orter i landet. HS anser inte att
det finns anledning att ompröva det beslutet.
HS föreslår att motionen avslås
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar
att avslå motionen Bohuslän Dals Taxklubb
angående TFs lokalisering

Bilaga 34
Dagordningspunkt 20.20

20. Enhetliga uttagningsregler till framtida Viltspår-SM
Mot bakgrund av årets viltspår-SM blir jag lite fundersam om det verkligen var Sveriges bästa
viltspårtaxar som deltog i mästerskapet? När jag sedan läser de uttagningsregler som gäller för
att bli uttagen till SM blir jag ännu mer fundersam. Svenska Taxklubbens lokalklubbar har
olika uttagningsregler till Viltspår-SM. Jag anser därför att Svenska Taxklubben behöver se
över uttagningsreglerna.
Jag föreslår att Svenska Taxklubben tar fram enhetliga regler för uttagning till Viltspår-SM i
likhet med de som gäller för uttagning till Drev-SM.
Göte Roman
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
HS har tagit fram ett specifikt dokument för spår-SM som liknar det som redan finns för drevSM, med liknade regler för uttagning till de båda tävlingarna.
HS anser att motionen därmed är besvarad.
HS föreslår att motionen avslås.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar
att avslå motionen från Göte Roman

Bilaga 35
Dagordningspunkt 20.21

21. Ändring av utställnings- och championatregler för taxar (grupp 4)
Syftet med denna motion är att dels, vad gäller bruksmeriter, förenkla vägen till ett
utställningschampionat för de taxägare som har ett minimalt intresse för de olika jaktformerna
såväl som för den praktiska eftersöksverksamheten, dels att etablera en bruks/jaktklass för de
taxar som används i de olika jaktformerna som är specifika för taxen.
Bakgrund: Som det är idag är ett godkänt anlagsprov viltspår biljetten in i
bruks/jaktklass på våra utställningar. Då rasvarianterna kanintax och dvärgtax
mestadels inte går drev eller grytanlagsprov är viltspåret enda möjligheten för dem att
"bygga" ett utställningschampionat. Tax är faktiskt den enda hundras som idag
godkänner viltspårprov som merit för utställningschampionat, det vill säga den enda
hundras som kan få titeln SEU(V)CH. Viltspårprovets ändamål är ju att utvärdera
hundars förmåga att spåra upp skadat vilt samt stimulera intresset för att vidareutbilda
hunden för praktiskt eftersök. Vår avsikt med motionen är naturligtvis inte att
nedvärdera viltspår som merit. Viltspårandet är en viktig del i utbildningen av en
eftersökshund. Det är ju enligt lag ett krav att ha en eftersökshund tillgänglig vid alla
former av jakt. Dock är viltspår inte en rasspecifik egenskap för någon ras, inte heller
för taxen.
Enligt våra intentioner med denna motion erfordras att ett nytt championat, SE U(u)CH,
etableras där inga krav på bruksmeriter erfordras men med högre krav på
utställningsmeriter förslagsvis på tre certifikat i Sverige av två olika domare, minst ett
av dessa ska vara utdelade efter det att hunden blivit 24 månader. Den här typen av
championat finns redan idag för alla typer av Spaniel och Retriever.
Vi föreslår en ändring av meritkraven för att starta i jakt- bruksklass på utställning så att de
omfattar endast merit från gryt- eller drevprov, då detta är egenskaper som är specifika för
just taxen som ras. För utställningschampionatet ska dock krävas en bruksmerit av högre valör
likt dagens regler för tax (SE U(X)CH med krav på tre CK för två olika domare.
Konsekvenser: Motionen innebär att taxarna även fortsättningsvis bedöms efter
gällande rasstandard oavsett vilken klass de deltar i. Förslaget innebär högre krav för
att få starta i jaktklass och bli utställningschampion via CK, likt dagens regler.
Förslaget innebär högre krav för hundar som saknar jaktmerit, då det krävs Cert för att
bli utställningschampion. Ett utställningschampionat ska vara en exteriör
kvalitetsstämpel på hunden! Tanken är att förslaget ska stimulera fler taxar, oavsett
hårlag och storlek att starta på prov som är specifika för just taxen. Det i sin tur kan ge
ett bredare underlag för avelsutvärdering. Vi tror inte att det kommer att få några
negativa ekonomiska konsekvenser för lokalklubbarna eftersom antalet starter på
utställning totalt sett, både för taxar i jaktklass och taxar i övriga klasser, borde med
detta förslag öka. All tävlingsverksamhet i viltspår för taxar fortsätter som tidigare.
Möjligheten att bli i viltspårchampion finns kvar för taxar och alla andra hundraser.
Vad beträffar viltspåren är det endast kravet för deltagande i jaktklass på utställning
som ändras. Taxar ur alla hårlag och storleksvarianter som uppfyller kraven på
jaktmeriter, drev och gryt, är välkomna i jaktklass. De som saknar dessa meriter är
välkomna i övriga klasser.

Bilaga 35
Dagordningspunkt 20.21

Yrkande: Vi yrkar på att Svenska Taxklubbens huvudstyrelse tillsätter en arbetsgrupp
för att utreda och klarlägga möjligheterna till att genomföra en förändring av
reglementet för utställning och championat för grupp 4 Taxar.
Maria Nordström och Ingvar Larsson
Huvudstyrelsens (HS) yttrande
Vid varje regelrevideringstillfälle sker, genom HS försorg och med en för ändamålet tillsatt
arbetsgrupp, en översyn av de nuvarande regler i förhållande till de önskemål som
framkommit från medlemmarna. Detta förslag går därefter ut på remiss till lokalklubbarna och
diskuteras även på aktuella konferenser. Efter denna remissrunda sammanställs sedan
inkomna synpunkter och ett slutligt förslag går sedan vidare till SKK för godkännande.
Svenska Kennelklubbens utställnings- och championatregler gäller till och med den 31
december 2021.
HS anser därför med detta arbetssätt att motionen därmed är besvarad.
HS föreslår att motionen avslås.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar
att avslå motionen från Maria Nordström och Ingvar
Larsson

Bilaga 36
Dagordningspunkt 20.22

22. Ändra kraven för Viltspårschampionat
2022-01-01 är det nya regler som gäller. För att höja Viltspårchampionatets status är det min
bestämda uppfattning att man vinner mycket på om man inför ett 1:a pris från ordinarie
viltspårprov i Championatet.
Jag föreslår att Taxfullmäktige beslutar att Huvudstyrelsen ska arbeta för att ett 1:a pris från
ordinarie prov införs i Championatreglerna 2022-01-01.
Göte Roman
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
Reglerna för viltspår och viltspårs-championat ägs av SKK eftersom detta är ett allmänt
championat, öppet för samtliga raser. HS är dock inför nästa revidering medvetna om TFbeslutet från 2011 och kommer att verka för detta.
HS föreslår att motionen avslås
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar
att avslå motionen från Göte Roman
ang. viltspårchampionat

Bilaga 37
Dagordningspunkt 20. 23

23. Medlemsinformation
Bakgrund: Informationsutbyte sker i allt större utsträckning med hjälp av digitala medier
på grund av ökad snabbhet, minskad arbetsinsats och lägre kostnad.
Yrkande: Undertecknade yrkar att Svenska Taxklubbens huvudstyrelse får i uppdrag att
ta fram ett informationssystem, som möjliggör för Svenska Taxklubben och dess
lokalklubbar att informera sina medlemmar digitalt.
Smålands Taxklubb
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
Svenska Taxklubbens (SvTK) hemsida med dess Facebook-sida är de digitala medier som
SvTK i dagsläget kommunicerar med sina medlemmar i. Lokalklubbarna har sina egna sidor
för kommunikation med sina medlemmar.
HS har tagit ett beslut om att även tidningen Taxen kommer att läggas ut digitalt på hemsidan
året efter utgivningsåret för att göra den mer lättillgänglig för våra medlemmar.
HS anser att motionen därmed är besvarad.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar
att avslå motionen från Smålands Taxklubb
angående medlemsinformation.

Bilaga 38
Dagordningspunkt 20.24
24. Anmälningsavgift utställning
Bakgrund: Anmälningsavgiften till lokalklubbarnas utställningar täcker inte dess kostnader.
Yrkande: Anmälningsavgiften för lokalklubbarnas utställningar höjs med 80 kronor till 350
kronor för juniorklass, unghundsklass, öppen klass, jaktklass och champion-klass samt till 250
kronor för valpklass och veteranklass.
Smålands Taxklubb
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
HS anser inte att kostnaderna kring arrangerande av hundutställningar ökat så pass mycket de
senaste åren detta skulle föranleda en höjning av avgiften som SmTK föreslår. Dessutom har
HS lagt ett förslag om att loklaklubbarna, inom vissa gränser, själva får avgöra avgiftens
storlek, vilket HS hänvisar till.
HS föreslår att motionen avstyrkes
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar
att avslå motionen från Smålands Taxklubb
angående höjning av anmälningsavgifter till
utställning i junkl, ukl, jkl, ökl och chkl.

Bilaga 39
Dagordningspunkt 20.25

25. Ang. mästartitlar!
Vi tycker det är märkligt att svenska mästartitlar i drev och viltspår inte skrivs ut i
stamtavlorna och noteras i ”Hunddata”. I Sverige skrivs bara vinnartitlar i utställning ut tex
SV-19. Norge och Finland skriver ut mästartitlar i stamtavlorna tex NMDd15.
Vi yrkar på att Svenska Taxklubben verkar för att SKK registrerar mästartitlar
i Stamtavlorna tex SVMD-19.
Med stort hopp om bifall/ Carl Söderberg och Tommy Vestergren
Huvudstyrelsens (HS) yttrande:
Vad gäller möjligheten till registrering av titlar äger SKK frågan. HS har varit i kontakt med
SKK i ärendet och SKK svarar att i dagsläget är det inte möjligt att registrera även mästartitlar
i datasystemet.
HS anser motionen därmed besvarad.
Förslag till beslut:

Taxfullmäktige beslutar att avstyrka motionen från
Carl Söderberg och Tommy Vestergren angående
registrering av mästartitlar.

