
 

 

TAXFULLMÄKTIGE 2017 

 

Lördagen den 8 april 2017 kl. 10:00 

 

vid Clarion hotell, Östersund 

 

 

 

Hjärtligt välkomna!!! 



TIDSPLAN TF-helg 8-9 april 2017 

 

Lördagen den 8 april  (Taxfullmäktigemöte) 

Kl. 10:00  Inledning inkl. upprop 

därefter  -  12:30  Förhandlingar 

 12:30 - 13:00 Lunch 

 13:00 - 16:00 Förhandlingar      

 16:00 - 16:15 Fika 

 16:15 -  Förhandlingar 

20:00 - Gemensam middag,  

utdelning av SvTKs VPR m.m.   

 

Söndagen den 9 april  (Informations-/utbildningsdag) 

Kl. 09:00 -  Parallellt i två olika salar: 

    

   Genomgång av nya viltspårregler 

                          och 

   Att arrangera utställning – 

   arrangörens ansvar  

      och  

   (Info om SKKs organisationsutredning) 

                                    

 12:00  Lunch                                                                      
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ORDINARIE  TF-DELEGATER 

 

 

Totalt antal röster  Röst-fördelning 

Bohuslän-Dals Taxklubb 

 

3 

 1. Marita Krantz, Frändefors 

 

1 

2. Birgitta Johansson, Bengtsfors 

 

1 

3. Tommy Jacobsen, Sjuntorp 

 

1 

Dalarnas Taxklubb 

 

2 

 4. Torbjörn Helander, Idkerberget 1 

5. Helena Gustafsson, Nyhammar 1 

Gotlands Taxklubb 

 

1 

 6. Roland Johansson, Romakloster 1 

Gävleborgs Taxklubb 

 

2 

 7. Torbjörn Nässlander, Årsunda 

 

1 

8. Anneli Hillman, Gävle 

 

1 

Hallands Taxklubb 

 

2 

 9. Östen Elg, Tvååker 

  

2 

Jämtland-Härjedalens Taxklubb 2 

 10. Astrid Malm, Frösön 

 

1 

11. Håkan Winblad, Frösön 

 

1 

Kronobergs Taxklubb 

 

2 

 12. Conny Andersson, Braås 

 

1 

13. Åke Svensson, Alvesta 

 

1 

Norra Taxklubben 

  

2 

 14. Ingeborg Bohlin, Söråker 

 

1 

15. Yasmine Boulechfar, Stöde 

 

1 

Skaraborgs Taxklubb 

 

3 

 16. Gerhard Lilliestierna, Österskär 1 

17. Maria Nordström, Götene 

 

1 

18. Jörgen Lindqvist, Lidköping 

 

1 

Skåne-Blekinge Taxklubb 

 

4 

 19. Eva Bermsjö, Klippan 

 

2 

20. Jessica Nilsson, Perstorp 

 

1 

21. Christina Wahlberg, Helsingborg 1 

Smålands Taxklubb 

 

5 

 22. Marie Jacobsson, Skillingaryd 

 

2 

23. Ulrika Hemmingsson, Ankarsrum 2 

24. Birgitta Glans, Mullsjö 

 

1 

Södermanlands Taxklubb 

 

3 

 25. Eva von Celsing, Eskilstuna 

 

1 

26. Jan Stridh, Flen 

  

1 

27. Elisabeth Rhodin, Mariefred 

 

1 

Upplands Taxklubb 

 

4 

 28. Göran Sjöblom, Gimo 

 

1 

29. Torgny Edin, Storvreta 

 

1 

30. Kicki Lagerblad, Märsta 

 

1 

31. Mårten Sjöblom, Öregrund 

 

1 



  TAXFULLMÄKTIGE 8 - 9 APRIL 2017 Sida 2 av 2 

 

 

 

Värmlands Taxklubb 

 

3 

 32. Marie-Louise Ridde, Kristinehamn 1 

33. Yvonne Berggren, Säffle 

 

1 

34. Bengt Högberg, Kristinehamn 

 

1 

Västmanlands läns Taxklubb 2 

 35. Ken Palfelt, Sala 

  

1 

36. Johan Häljesgård, Sala 

 

1 

Västsvenska Taxklubben 

 

5 

 37. Sven-Erik Ferm, Sätila 

 

2 

38. Ninni Gren, Alingsås 

 

2 

39. Inger Toompea, Hajom 

 

1 

Örebro läns Taxklubb 

 

2 

 40. Kristoffer Nohrborg, Örebro 

 

1 

41. Göran Mejsjö, Karlskoga 

 

1 

Östergötlands Taxklubb 

 

3 

 42. Liselott Ringman, Braås 

 

1 

43. Åsa Swenson, Ulrika 

 

1 

44. john Hammar, Hällestad 

 

1 

Östsvenska Taxklubben 

 

6 

 45. Christian Gabler, Upplands Väsby 1 

46. Peter Ekelund, Vendelsö 

 

1 

47. Leif O Rohlin, Ekerö 

  

1 

48. Helen Eriksson, Järfälla 

 

1 

49. Tommy Vestergren, Värmdö 

 

1 

50. Caroline Karlsson, Enköping 

 

1 

Övre Norrlands Taxklubb 

 

3 

 51. Per Gustafsson, Umeå 

 

1 

52. Gunnar Svegbäck, Sävar 

 

1 

53. Hans Lindberg, Sikfors 

 

1 

   
SUMMA: 59 röster 59 röster 

      Huvudstyrelsens ledamöter 

 
SvTK:s revisorer 

 54. Agneta Ståhle, Älvsjö 64. Bernt Ivarsson, Sandsjöfors 

55. Anders Öberg, Alvesta 65. Annika Johansson, Ö:a Frölunda 

56. Yvonne Hansén, Ålberga SvTK:s Avelskommitté 

57. Johan Axelsson, Linköping 42. Liselott Ringman, Braås (ord.delegat ÖTK) 

58. Rolf Eriksson, Linghem 45. Christian Gabler, Upplands Väsby (ord.delegat ÖsvTK) 

59. Kickie Andersson, Åsbro 54. Agneta Ståhle, Älvsjö   (HS) 

60. Martina Lagerbäck, Malmköping 61. Carina Olsson, Segmon   (HS) 

61. Carina Olsson, Segmon 66. Susanne Forslund, Järlåsa 

62. Björn Lindblom, Rydaholm 67. Maria Johansson, Alunda 

63. Alf Andersson, Onsala Valberedningens ordförande 

   

12. Conny Andersson, Braås (ord.delegat  KTK) 

  
Tidskriften Taxens redaktör 

  

68. Birgitta Sterner, Östersund 
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DAGORDNING 

 

Vid ordinarie möte med Svenska Taxklubbens fullmäktige,  

som hålls på Clarion hotell i Östersund, lördagen den 8 april 2017 med början kl. 10:00. 

 

1. Mötet öppnas av Svenska Taxklubbens ordförande, Agneta Ståhle. 

 

2.  Justering av röstlängden. 

 

3. Val av ordförande och vice ordförande för fullmäktigemötet. 

 

4.  Anmälan av huvudstyrelsens val av protokollförare vid mötet. 

 

5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare vid mötet. 

 

6.  Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. 

 

7. Fråga om fullmäktigedelegaterna har blivit stadgeenligt kallade. 

 

8.  Fastställande av dagordningen. 

 

9. Behandling av huvudstyrelsens årsredovisningar med balans- och  Bilaga 1-4 

 resultaträkningar, för åren 2015 och 2016, jämte revisorernas 

 berättelser samt redogörelser för arbetet med avelsfrågor. 

 

10. Fastställande av balans- och resultaträkningar för åren 2015 och 2016 

 samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 

 

11. Huvudstyrelsens rapport om de uppdrag föregående TF givit till huvudstyrelsen.  Bilaga 5 

 

12. Beslut om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen för åren 2015 och 2016. 

 

13:1. Beslut om huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan för åren 2018 och 2019.  Bilaga 6 

13:2. Föredragning av huvudstyrelsens rambudget för åren 2018 och 2019. Bilaga 7 

13:3. Beslut om ram för avgifter för kommande verksamhetsår, 2018 och 2019. Bilaga 8 

13:4. Fastställande av rambudget för åren 2018 och 2019. 

 

14. Val av ledamöter till huvudstyrelsen, enligt § 8 mom 1. Bilaga 9 

 

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter, enligt § 9. Bilaga 10 

 

16. Val av valberedning, enligt § 11. 

 

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 - 16. 

 

18. Anmälan av den av huvudstyrelsen utsedda avelskommittén. 
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19. Ärenden från HS, enligt § 7 mom 6. 

a) Förslag ang. ersättning till styrelseledamöter, revisorer, kommitté-  Bilaga 11 

 ledamöter och fullmäktige. 

b) Förslag till hedersledamöter/hedersmedlemmar i SvTK. Bilaga 12 

c)  Förslag till stadgeändring för SvTK samt SvTKs lokalklubbar. Bilaga 13a-c 

 

20. Motion nr 1 ang. förbud mot anonyma insändare i Taxen Bilaga 14 

 

21. Motion nr 2 ang. rekommendation om ryggröntgen Bilaga 15 

 

22. Motion nr 3 ang. viltspår-SM Bilaga 16 

 

23. Motion nr 4 ang. sista anmälningsdag till utställning, prov & tävlingar Bilaga 17 

 

24. Motion nr 5 ang. elitprov för drivande tax Bilaga 18 

 

25. Motion nr 6 ang. ämnen att ta upp på exteriördomarkonferens Bilaga 19 

 

26. Motion nr 7 ang. ändring av utställnings- & championatsregler för tax Bilaga 20 

 

27. Motion nr 8-23 ang. ändring av utställnings- & championatsregler för tax Bilaga 21 

 

28. Motion nr 24 ang. policy gällande kontakt med sociala medier Bilaga 22 

 

29. Motion nr 25 ang. resultatrapportering på SvTKs hemsida Bilaga 23 

 

30. Motion nr 26 ang. poänggränser drevprov Bilaga 24 

 

31. Motion nr 27 ang. aktiv marknadsföring av kanin- & dvärgtaxar Bilaga 25 

 

32. Motion nr 28 ang. aktiv marknadsföring av den jagande taxen Bilaga 26 

 

33. Motion nr 29 ang. taxens gruppindelning på utställning Bilaga 27 

 

34. Motion nr 30 ang. championats- och utställningsregler Bilaga 28 

 

35. Motion nr 31 ang. drevdomarkonferens regionvis Bilaga 29 

 

36. Motion nr 32 ang. Drev-SM uttagning Bilaga 30 

 

37. Motion nr 33 ang. fast datum för viltspår-SM Bilaga 31 

 

38. Övriga frågor som har anmälts av HS, lokalavdelning eller enskild TF-delegat. 

Väcks vid ordinarie TF förslag i ärende, som ej finns upptaget på dagordningen,  

kan ärendet tas upp till behandling och beslut om TF så beslutar. För att ärendet  

skall tas upp till behandling och eventuellt beslut erfodras att ärendet biträdes av  

tre fjärdedelar av de röster som är representerade vid TF. 

 

39. Mötets avslutande. 
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Bilaga 1 

     Dagordn.punkt 9 

 

SVENSKA TAXKLUBBENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 

Svenska Taxklubbens styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse för året 2015. 

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, REVISORER ETC. 

Styrelsen har under året, intill Taxfullmäktige 2015, utgjorts av: ordförande Agneta Ståhle – 

Älvsjö, vice ordförande Anders Öberg – Alvesta, kassör Yvonne Hansén – Ålberga, sekreterare 

Johan Axelsson – Linköping samt övriga ledamöterna Birgitta Sterner – Östersund, Marie 

Kvenild – Ås, Björn Lindblom – Rydaholm, Carina Olsson – Segmon, Alf Andersson – Onsala, 

Eva von Celsing - Eskilstuna och Alf Olsson – Henån. 

 

Revisorer, fram till Taxfullmäktige 2015, har varit: 

Anders Fändrik – Björnlunda och Kerstin Lundén Mogård – Katrineholm med Claes Hedlund – 

Hällevadsholm och Gunnar Lönnberg – Finspång som suppleanter. 

 

Vid Taxfullmäktiges möte den 11 april 2015 valdes Agneta Ståhle – Älvsjö till ordförande i 

Svenska Taxklubben. Till vice ordförande valdes Anders Öberg – Alvesta och till övriga 

ledamöter valdes: omval för Björn Lindblom – Rydaholm, nyval av Ockie Skaaret – Uppsala, 

Rolf Eriksson – Linghem, Martina Lagerbäck – Malmköping och Kickie Andersson – Åsbro. 

Ledamöter valda t.o.m. TF 2017: Carina Olsson – Segmon, Alf Andersson – Onsala, Yvonne 

Hansén – Ålberga och Johan Axelsson – Linköping. 

 

Revisorer valda vid Taxfullmäktige 2015: Bernt Ivarsson – Sandsjöfors och Annika Johansson – 

Östra Frölunda med Claes Hedlund – Hällevadsholm och Annika Lundin – Farsta som 

suppleanter. 

 

Valberedning, fram till Taxfullmäktige 2015, har varit: sammankallande Conny Andersson – 

Braås och Bertil Larsson – Helgum (valda till TF 2015) samt Anne-Lie Helander – Idkerberget 

och Jörgen Fransson – Lekeryd (valda till TF 2017). 

 

Valberedning utsedd vid Taxfullmäktige 2015: sammankallande Conny Andersson – Braås och 

Jan-Olov Olsson – Björbo (valda till TF 2019) samt kvar till TF 2017 är Anne-Lie Helander – 

Idkerberget och Jörgen Fransson – Lekeryd. 

 

Avelsråd, fram till Taxfullmäktige 2015, har varit: Åke Svensson – Alvesta, för korthårig 

normaltax, Elisabet Svanberg – Linghem, för strävhårig normaltax, Ingemarie Jansson – 

Västerås, för långhårig normaltax och Marianne Fredriksson – Björnlunda, för samtliga dvärg- 

och kanintaxar. 

 

Vid Taxfullmäktige 2015 beslöts att frångå traditionen med centrala avelsråd och istället satsa på 

en avelskommitté med avelsfunktionärer. Denna kommitté har utgjorts av följande personer: 

sammankallande Maria Johansson – Alunda, Carina Olsson – Segmon, Elisabet Svanberg – 

Linghem, Susanne Forslund – Järlåsa, Agneta Ståhle – Älvsjö och Christian Gabler – Upplands 

Väsby. 
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SAMMANTRÄDEN 

Styrelsen har under året haft sex (6) protokollförda sammanträden samt även några telefonmöten. 

Fem av sex sammanträden har ägt rum hemma hos ordförande Agneta Ståhle i Älvsjö för att 

hålla möteskostnaderna så låga som möjligt. De olika kommittéerna har därutöver haft en diger 

mailväxling och e-postskrivelser samt ett antal telefonsammanträden och möten, där fattade 

beslut har anmälts till styrelsens ordinarie sammanträden för konfirmation. Som arbetsutskott 

(AU) har ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare fungerat. 

 

KONFERENSER, MÖTEN OCH UTBILDNING 

Carina Olsson, och även Ulf Wall, deltog den 31 januari vid den exteriördomarkonferens  

som anordnades av NDF i Oslo, Norge. 

 

Vid SKKs specialklubbskonferens den 7-8 februari i Stockholm deltog Agneta Ståhle och 

Yvonne Hansén som SvTKs representanter. 

 

Eva von Celsing deltog vid SKKs temautbildning för avelsfunktionärer i Stockholm den  

21-22 mars. 

 

SKK anordnade seminarium för domar- och utställningsansvariga i Stockholm den 18-19  

april där Martina Lagerbäck deltog från SvTK. 

 

SvTK/JPK anordnade drevdomarkonferens den 19 september vid Arlanda. 

Liselott Ringman, Conny Andersson och Alf Olsson var behjälpliga för arrangemanget.  

 

Kennelfullmäktige avhölls 3-4 oktober och delegater från SvTK var Agneta Ståhle, Björn 

Lindblom, Alf Andersson och Yvonne Hansén. 

 

Vid SKKs grundutbildning för avelsfunktionärer, den 10-11 oktober i Stockholm, deltog 

Susanne Forslund från SvTK. Även Maria Johansson var anmäld men fick på grund av akut 

sjukdom lämna återbud.  

 

Kurs för blivande CUA (certifierad utställningsarrangör) anordnades av SKK den 28-29 

november i Stockholm. Representant från SvTK var Martina Lagerbäck. 

 

Carina Olsson och Björn Lindblom har deltagit i regelrevideringsgruppen för gemensamma 

drevprovsregler. Från och med oktober har Rolf Eriksson ersatt Björn, som på egen begäran 

begärt att bli entledigad. 

 

Marie Kvenild har, som SvTKs representant, deltagit vid ett antal sammankomster gällande 

SKKs satsning på IT-stödet ”arrangera jaktprov”. 
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INTERNATIONELLT 

Det sedvanliga WUT-mötet (Welt Union Teckel/Världsunionen för tax) hölls den 14-15 februari 

i Saltzburg, Österrike, och SvTK representerades av Elisabeth Rhodin. 

 

Danmark stod som värdar för det Nordiska samarbetsmötet den 3 juli i Silkeborg på Jylland. 

SvTKs representanter vid mötet var Yvonne Hansén och Alf Andersson.  

 

DOMARAUKTORISATIONER 

Under verksamhetsåret 2015 har styrelsen auktoriserat sammanlagt tjugo (20) nya domare,  

sju (7) drevprovsdomare och tretton (13) viltspårdomare. 

 

MEDLEMMAR 

Medlemsantalet per den 31 december 2015 var 5 017 st. mot 5 009 föregående år, vilket är en 

ökning med 8 medlemmar. 

 

LOKALKLUBBAR 

Antalet lokalklubbar var vid årsskiftet (31/12) fortfarande 20 st, eftersom inga nya lokalklubbar 

bildats eller upphört. 

 

TIDSKRIFTEN TAXEN 

Klubbens tidskrift Taxen har under året 2015 utkommit med fem (5) nummer i A4-format. 

Redaktör har Birgitta Sterner varit och ansvarig utgivare har varit SvTKs ordförande Agneta 

Ståhle. I redaktionskommittén (REK) har ingått: Carina Olsson (samk.), Björn Lindblom, Agneta 

Ståhle (ansv.utgivare), Ockie Skaaret samt Birgitta Sterner (redaktör). 

 

SvTKs MEDLEMSKOMMITTÉ 

Under året har kommittén bestått av: Alf Andersson (samk.), Ockie Skaaret och Johan Axelsson. 

 

Gratis-medlemskap (första-året-gratis) har även under 2015 funnits för nya taxägare som är 

boende i Sverige. Endast ett gratismedlemskap per hund och familj gäller. 

 

Sponsorer under 2015 har varit försäkringsbolaget Agria och foderföretaget Eukanuba. 

 

SvTKs Medlemsregister har även under 2015 handlagts av SKKs medlemsavdelning. 

Kontaktperson mellan SvTK och SKK har fr.o.m. TF varit Kickie Andersson. 

 

Det har under året påbörjats arbete med att ta fram nytt medlemskort i SvTKs egna färger.  

Detta görs för att ingen medlem ska misstyda vilken klubb medlemskortet gäller för. 

 

Ungdomsläger anordnades den 29/6-2/7 vid Öster Malma utanför Gnesta. Det var 29 

barn/ungdomar i varierande åldrar som deltog. Carl Söderberg var lägerchef. 
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SvTKs AVELSKOMMITTÉ 

Kommittén har efter TF bestått av: 

Maria Johansson (samk.), Carina Olsson, Susanne Forslund, Elisabet Svanberg, Agneta Ståhle 

och fr.o.m. december Christian Gabler. Dessutom är Yvonne Hansén adjungerad för vissa frågor.  

Kommittén har under året genomgått en omstrukturering gällande såväl avelsfunktionärernas 

arbetssätt och arbetsuppgifter som ingående ledamöter. 

 

SvTK har under året, tillsammans med övriga nordiska taxklubbar, fortsatt att driva frågan om 

”häftiga” icke godkända färger, och detta ärende kommer nu att tas upp på WUT-mötet 2016. 

Beträffande diskbråcksproblematiken så fortsätter SvTK med sin valda linje: tre-årsgränsen för 

avel och blankett för inrapportering av diskbråcksfall, istället för alternativet obligatorisk 

ryggröntgen. 

Kriterierna för att annonsera på SvTKs hemsida har lättats upp: kravet att föräldradjuren är 

ögonlysta tas bort, rödmarkeringarna ändras till orange om något avviker från RAS etc. 

 

Korthårig normal (KN) 

 

Under 2015 har registreringarna för KN legat ungefär lika som 2014. Antal registrerade kullar 

har minskat från 57 till 53. Det tillkommer sju (7) rasvariant korsningskullar på detta antal. I avel 

är 41 hanar och 53 tikar använda under året. Inavelsgraden för KN-tax ligger på 1,1 %, beräknat 

över 5 generationer och det är ett fåtal parningar som ligger på en högre inavelsgrad.  

 

          Antal reg/år      2011               2012               2013               2014              2015 

Tikar (varav imp)       115   (8)          139   (3)         88    (4)          141   (6)         141   (9) 

Hanar (varav imp)      102   (2)          138   (4)         88    (5)          130   (1)         128   (7) 

                  Totalt:       217   (10)        277   (7)         176  (9)          271   (7)         269   (16) 

 

Våra erfarna och duktiga uppfödare sköter sitt avelsarbete själv, med hjälp av SKK avelsdata och 

försöker att följa RAS rekommendationer. Efterfrågan på täckhundar har varit låg. Vi fortsätter 

att rekommendera tikägare att använda många olika hanar i sin avel, även de som inte är 

champion, men som har sitt 1:a pris på jaktprov. Allt för att bredda avelsbasen och öka 

möjligheterna att hitta obesläktat material i framtiden. Vi arbetar för rasen TAX som vi har som 

uppgift att förvalta. Kommande generationer ska också få möjlighet att uppleva rasens tjusning 

och egenheter. 

 

Det har varit en hel del valpförfrågningar under året och det verkar som om efterfrågan är 

betydligt större än tillgången. Största informationen om planerade valpkullar finns på sociala 

medier, såsom Facebook, olika taxgrupper, SKK köpa hund, Blocket m.m. Vi hoppas att alla 

kullar även kommer in på SvTKs hemsida under valpannonser och att alla meddelar kommande 

kullar även till SvTK/AVK, så vi kan tipsa de valpköpare som saknar de ovan uppräknade 

medierna. Under kommande år är en hel del parningar inplanerade och fungerar allt med det 

biologiska material vi har att arbeta med så får vi nog en ökning av KN på registreringarna, 

vilket bådar gott för framtiden med ett förhoppningsvis utökat avelsmaterial att arbeta med. 

 

Året 2015 har resulterat i en hel del svenska championat, registrerat på SKK t.o.m. 31/12-15,  

totalt 17 st JCH under året. 

SE J(d)CH:   15 st        SE J(g)CH:   2 st       SE UCH:   29 st         SE VCH:   22 st  
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Antal inrapporterade diskbråck totalt t.o.m. 31/12-15 är 40 st på KN. Vi vill att alla som får den 

diagnosen, styrkt av veterinär, rapporterar in till SvTK på vår diskbråcksblankett. 

 

Vi ska även i fortsättningen fokusera på möjligheterna med våra taxar och inte se hindren. 

Glädjande är att många yngre vill skaffa drivande hundar vilket resulterar i en föryngring på 

taxfronten hund/husse/matte. Nytänkande tillsammans med erfarenhet från alla erfarna 

uppfödare/taxägare gynnar rasen i framtiden. Vi har en otroligt härlig ras och den ska vi förvalta. 

 

Strävhårig normal (SN) 

 

Registreringssiffrorna för SN under 2015 har minskat med 82 st (-12,4%) från 661 till 579 

fördelat på 315 hanar (varav 5 import) och 264 tikar (varav 9 import). 

De minskade registreringssiffrorna betyder att rekommenderat antal valpar för SN hanar för 

kommande år sjunker från 62 till 59 valpar totalt. 

 

Det har varit en del efterfrågan på hanar, även om de flesta uppfödare sköter den biten själva 

med hjälp av avelsdata. De flesta försöker att följa RAS rekommendationer, men det finns också 

undantag. Efterfrågan på valpar med jaktmeriterade föräldrar har varit ganska stor och tillgången 

kommer inte upp till efterfrågans nivå. 

Det finns ett antal hanar som närmar sig, eller även överstigit, rekommenderat antal valpar. 

För 2015 var det 62 valpar/hane, fr.o.m. 2016-01-01 gäller 59 valpar/hane. 

 

CH  Algot    55st 

CH  Dovras Wednesday Wolf 51st 

CH  Måsebo Sulan  54st 

CH  Rapplehall´s Malte Fünf 54st  

CH  Trappberget´s Amos Batman 57st 

CH  Öllman´s Öst  56st  

 

Följande championat är registrerade hos SKK t.o.m. 31/12-15, gällande SN under 2015: 

SE J(d)CH:   45 st      NordJ(d)CH:   2 st      NO J(d)CH:   5 st         SE VCH:   70 st 

SE UCH:   37 st          NO UCH:   1 st            FI UCH:   3 st 

 

Vi ser fram mot kommande år med tillförsikt och hopp om att registreringssiffrorna ska vända 

uppåt, alla diskbråcksfall blir inrapporterade och att fler hanhundar används i avel så avelsbasen 

breddas. Vi har ju taxen som ras att förvalta vilket är ett stort och viktigt ansvar. 
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Långhår, samtliga varianter  

Siffrorna för långhår - LD och LN har ökat något i registreringsantal. Fortfarande så minskar 

kaninvarianten jämfört med 2013 och 2014, se nedan. Under 2015 importerades det 27 långhår 

av samtliga varianter,  

Långhårig kanin: 

Registreringarna 2015 fortsätter att minska med 12 till endast 20 st.  

Sexton (16) kullar registrerades på sammanlagt 16 tikar, 12 hanhundar användes 2015 

Långhårig dvärg: 

Registreringarna 2015 har ökat till 231 st, (+ 44 st).  

Fyrtioåtta (48) kullar registrerades på sammanlagt 47 tikar, 38 hanhundar användes 2015. 

Långhårig normal: 

Registreringarna 2015 har ökat till 134 st (+ 28 st).  

Tjugotre (23) kullar registrerades på sammanlagt 23 tikar, 18 hanhundar användes 2015. 

Korthårig dvärg (KD) och Korthårig kanin (KK) 

Korthåriga dvärgarnas registreringar har ökat med 37 st till 134 för 2015, medan däremot de 

korthåriga kaninerna minskar med 9 st. Sexton (16) importer har registrerats under 2015 på båda 

varianterna.  

Korthårig kanin: 

Registreringarna 2015 har minskat med 9 till endast 10 st.  

Fem (5) kullar registrerades på sammanlagt 5 tikar, 5 hanhundar användes 2015. 

Korthårig dvärg: 

Registreringarna 2015 har ökat till 124 st, (+36 st).  

Trettiotvå (32) kullar registrerades på sammanlagt 31 tikar, 21 hanhundar användes 2015 

Strävhårig dvärg (SD) och Strävhårig kanin (SK) 

Även strävhåriga dvärgarna har ökat till 113 st reg, en ökning med 32 st. 

Även bland de strävhåriga varianterna har 21 st importer registrerats. 

Strävhårig kanin: 

Registreringarna 2015 har en minskning med 3 st, endast 14 st reg.  

Sex (6) kullar registrerades på sammanlagt 6 tikar, 7 hanhundar är använda 2015. 

Strävhårig dvärg: 

Registreringarna 2015 har ökat till 113 st (+ 32 st).  

Tjugotvå (22) kullar registrerades på sammanlagt 21 tikar, 15 hanhundar användes 2015. 
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Registreringssiffror 2013 – 2015 

 

TAX, långhårig kanin:  

  Antal reg/år    2013    2014    2015  

Tikar (varav importer)      32    ( 3)     22    ( 2)     9    ( 4)  

Hanar (varav importer)      15    ( 1)     10    ( 2)     11    ( 3)  

Totalt      47    ( 4)     32    ( 4)     20    ( 7)  

 

TAX, långhårig dvärg: 

  Antal reg/år    2013    2014    2015  

Tikar (varav importer)      114  
  ( 5)  

   82    ( 6)  
   120  

  ( 6)  

Hanar (varav importer)      98    ( 1)     105    ( 7)     111    ( 2)  

Totalt      212    ( 6)     187    ( 13)     231    ( 8)  

 

TAX, långhårig normalstor: 

  Antal reg/år    2013    2014    2015  

Tikar (varav importer)      61  
( 4) 

   52    ( 5)  
   66  

  ( 8)  

Hanar (varav importer)      55    ( 2)     54    ( 4)     68    ( 4)  

Totalt      116    ( 6)     106    ( 9)     134    ( 12)  

 

TAX, korthårig kanin: 

  Antal reg/år    2013    2014  
  2015  

Tikar (varav importer)      5    ( 1)     12    ( 2)     6    ( 4)  

Hanar (varav importer)      2       7       4    ( 1)  

Totalt      7    ( 1)     19    ( 2)     10    ( 5)  
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TAX, korthårig dvärg: 

  Antal reg/år    2013    2014    2015  

Tikar (varav importer)      43    ( 5)     41    ( 4)     66    ( 7)  

Hanar (varav importer)      40    ( 3)     46    ( 3)     58    ( 4)  

Totalt      83  
  ( 8)  

   87    ( 7)  
   124  

  ( 11)  

 

TAX, strävhårig kanin: 

  Antal reg/år  
  2013    2014    2015  

Tikar (varav importer)      5    ( 2)  
   9  

  ( 3)     7    ( 3)  

Hanar (varav importer)      6    ( 4)     8    ( 1)     7    ( 3)  

Totalt      11    ( 6)     17    ( 4)     14    ( 6)  

 

TAX, strävhårig dvärg: 

  Antal reg/år    2013    2014    2015  

Tikar (varav importer)      41    ( 5)     45    ( 6)     60    ( 8)  

Hanar (varav importer)      42    ( 1)     36    ( 2)     53    ( 7)  

Totalt      83    ( 6)     81    ( 8)     113    ( 15)  

 

Antal registrerade champions under 2015: 

 

LK   SE UCH: 9 st  SE VCH: 11 st 

LD   SE UCH: 18 st SE VCH: 16 st  

LN   SE UCH: 29 st SE VCH: 19 st 

KK  SE UCH: 3 st SE VCH: 2 st 

KD  SE UCH: 8 st  SE VCH: 13 st 

SK   SE UCH: 4 st SE VCH: 1 st 

SD    SE UCH: 8 st SE VCH: 9 st 

 

Ökning totalt LN + alla småvarianter: 117 st. 

Antal registrerade 2015 – 2014: 

 

 
REG 2015 REG 2014  Procent 

LN  134 (+29) 105 +27,6 % 

LD 231 (+43) 188 +22,9 % 

LK 20 (-12) 32 -37,5 % 

SD 113 (+32) 81 +39,5 % 

SK 14 (-3) 17 -17,6 % 

KD 124 (+36) 88 +40,9 % 

KK 10 (-9) 19 -47,4 % 

summa 646  529  
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SvTKs UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉ 

Kommittén har under året bestått av: Martina Lagerbäck (samk.+utst.ansvarig+tävlingssekr.utst), 

Yvonne Hansén, Carina Olsson och Alf Andersson. 

 

För verksamhetsåret 2015 redovisar Ttaxklubbens lokalklubbar ett deltagarantal på 2 255 

startande taxar, fördelat på 40 st. utställningar. Det är en minskning med 202 startande taxar 

jämfört med föregående år, men även en minskning med två (2) utställningar. Den nedåtgående 

trenden kan ses inom hela SKK-organisationen. 

 

Genom fortlöpande utbildning av utställningsarrangörerna försöker SvTK se till att klubbens 

utställningar ska vara välordnade och trevliga. På det sättet kan vi få fler taxägare att prova på att 

ställa ut sin tax. Anmälningsavgifterna till klubbens evenemang är också relativt låga, liksom 

även medlemsavgiften, allt för att försöka få många taxar att komma på officiell bedömning. 

Svenska taxar håller en mycket hög exteriör kvalitet vilket vi sett prov på under året. Ett flertal 

taxar av de olika rasvarianterna har placerat sig högt både på Världsutställningen, olika 

Vinnarutställningar i Norden samt på SKK-utställningar och därigenom gjort god reklam för 

rasen tax. 

                        

SvTK är välförsedd med många kunniga rasspecialister inom domarkåren. Under 2015 har fyra 

(4) nya exteriördomare blivit auktoriserade på tax: Monika Vikner-Stafberg, Svante Frisk, Patric 

Ragnarsson och Benny Blidh von Schedvin. SvTK är ett föredöme för många klubbar genom att 

vi inviterar nya domare, så att dessa får den rutin och erfarenhet som är viktig för att utföra ett 

bra arbete. 

 

SvTKs JAKTPROVSKOMMITTÈ 

Kommittén har under året bestått av: Anders Öberg (samk.), Rolf Eriksson (spårdom-utbildn.), 

Björn Lindblom (drevdom-utbildn.), Carina Olsson (rovdjur/jakt), Johan Axelsson (gryt), Agneta 

Ståhle och adjungerad Anne-Lie Helander (grytdom-utbildn.+tävlingssekr gryt) 

(Som Tävlingssekr-drev har Peder Andreasson, och som tävlingssekr-spår har Lars Krantz 

fungerat.) 

 

Drev-SM 2015 

Drev-SM arrangerades av VsvTK den 2 november i trakterna kring Vårgårda med förläggning på 

Tånga Hed. SvTKs representant var Alf Andersson som berömde VsvTK för ett mycket bra och 

välordnat arrangemang. Segrande tax var Kokopellis Felice, 1 rå 53p + D-cert, äg. Torbjörn 

Norrlund – JhTK. På andra plats kom Källstigens Lova, 1:a rå 52p + D-cert, äg. Stig Larsson – 

HTK och på tredje plats kom Källstigens Lisa, 1:a rå 51p, äg. Anders Persson – GäTK. 

  

Viltspår-SM 2015 

Spår-SM arrangerades av JhTK den 15 augusti i trakterna kring Mattmar med förläggning på 

Scandic Syd i Östersund. SvTKs representant var Kickie Andersson som, liksom deltagarna, 

tyckte att det var ett mycket välordnat och trevligt arrangemang. Segrare blev Bussahagens 

Singoalla, 1:a 75p, äg. Marie Jacobsson – SmTK. Tvåa kom Putte, 1:a 75p, äg. Owe & Irja 

Jansson – GäTK och på tredje plats kom Tonedo´s Asterix In Red 1:a 75p, äg. Margareta 

Rydholm – ÖTK. 

 

 



 TAXFULLMÄKTIGE 8 - 9 APRIL 2017 Sida 10 av 10 

 

 

 

Småhunds-SM 2015 

Småhunds-SM är ett samarrangemang mellan Jaktjournalen, Tax-, Basset-, Beagle- och 

Dreverklubben. Som tidigare år var förläggningen på Tånga Hed och provmarkerna i skogarna 

runt Vårgårda. Taxlaget bestod av de tre topphundarna i årets drev-SM och de kom på en 

hedrande tredje plats totalt, med 240,4 poäng. Individuellt så lyckades Källstigens Lisa bäst med 

en fjärde plats och 92 p. Kokopellis Felice blev sjua med 77,6 p och Källstigens Lova slutade på 

nionde plats med 70,8 p. Lagledare var som vanligt Carina Olsson och Kickie Andersson var 

taxlagets kökspersonal. 

 

Nordisk drevlandskamp för tax 

Arrangörer för årets nordiska drevlandskamp var Finland och platsen var strax utanför Åbo. 

Det svenska laget kom på en hedrande andra plats efter värdlandet Finland med 222,75 poäng. 

Laget bestod av Mariebergs Vilda, äg. Carl Söderberg – ÖsvTK som blev fyra med 81,08 p; 

Hissmovallens Diana, äg. Klas Johansson som blev femma med 77,50 p och Smen´s Rut äg. 

Johan Axelsson som blev nia med 64,17 p. Lagledare var i vanlig ordning Anders Öberg som i år 

hade hjälp av Rolf Eriksson. 

 

Gryt 

Det har varit både upp- och nergång inom grytverksamheten under året. Antalet starter på 

grytanlagsprov har ökat med sex (6) starter och grytapporteringsprov med fyra (4) starter, men 

inte ett enda grytjaktprov har startats i SvTKs regi under 2015.  

 

SvTKs provverksamhet har under året 2015 har ökat i antal på viltspårprov och grytprov men 

minskat i antal på drevprov jämfört med föregående år. 

Drevprov:   ODP -61st,  DP +15.  

Grytprov:    grytanlagsprov  totalt +6st,   tax +3,     övriga raser -3. 

Viltspårprov:   totalt +188,   taxar -5st,    övriga raser +193st.   

 

SvTKs DATAKOMMITTÉ 

Kommittén har under året bestått av: Ockie Skaaret (samk.), Johan Axelsson samt Marie Kvenild 

(adj. Jyckedata/uppdat.) 

 

SvTKs Facebooksida fungerar bra och Barbro Zetterberg, som är utsedd att sköta den, gör ett bra 

arbete. Tonen har varit trevlig med många bra inlägg om våra taxar, tillika infosida för SvTK. 

 

SvTKs hemsida (vårt skyltfönster) har varit mycket välbesökt, och till stor glädje och nytta för 

våra medlemmar. Birgitta Sterner har varit webmaster för hemsidan under verksamhetsåret. 

Arbetet med ny hemsida påbörjades under verksamhetsåret 2015. 

 

Samarbetet med Jörgen Norrblom fortsätter som tidigare med Taxdata på hemsidan. 

 

EKONOMISK REDOGÖRELSE 

Medlemsavgiften har under verksamhetsåret varit oförändrad, vilket betyder 250 kronor för fullt 

betalande medlem och 100 kronor för familjemedlem. 

Beträffande det ekonomiska resultatet av årets verksamhet samt klubbens ekonomiska ställning 

vid årets slut hänvisas till efterföljande resultat- samt balansräkning.  



Årsredovisning 2015 års Utställningar, Viltspårprov, Drevprov och Grytprov inom SvTK

Utställning Drevprov Viltspårprov

Lokalklubb Ant Start ODP/start DP Start taxar övr.raser totalt

Bohuslän_Dals TK 2 85 9 39 31 30 61

Dalarnas TK 2 91 0 9 49 18 67

Gotlands TK 2 89 3 13 52 26 78

Gävleborgs TK 2 91 6 14 59 76 135

Hallands TK 2 163 3 12 35 83 118

Jämtl Härjd TK 3 109 7 9 61 70 131

Kronobergs TK 1 90 15 29 26 34 60

NorraTK 2 81 4 10 8 59 67

Skaraborgs TK 2 135 13 23 51 37 88

Skå/Ble TK 2 217 3 12 129 91 220

Smålands TK 2 119 12 40 50 38 88

Södermanl TK 2 125 4 8 120 127 247

Upplands TK 2 97 12 16 36 49 85

Värmlands TK 3 159 11 34 87 119 206

Västmanl. Läns TK 2 86 0 8 28 76 104

Västsvenska TK 2 157 18 36 43 27 70

Örebro läns TK 1 46 7 7 21 48 69

Östergötlands TK 2 105 18 13 40 28 68

ÖstsvenskaTK 2 136 0 3 61 24 85

Övre Norrlands TK 2 74 13 19 178 242 420

SUMMA 2015 40 2255 158 354 1165 1302 2467

Ant Utställln/start

SUMMA 2015 40 2255 158 354 1165 1302 2467

SUMMA 2014 42 2457 219 339 1170 1109 2279

förd mellan 2014-2015 -2 -202 -61 15 -5 193 188

SUMMA 2014 42 2457 219 339 1170 1109 2279

SUMMA 2013 41 2676 235 390 1140 1039 2179

förd mellan 2013-2014 1 -219 -16 -51 30 70 100

GRYTPROV 2015

Lokalavdelning Grytanlagsprov Grytjaktprov Apport.prov Ras-

ant start  tax ant start tax ant start  tax fördelning

Dalarna 14 9 tax 0 0 9 tax+ 5 övr.

Småland/Kronoberg 4 1 tax 0 0 1 tax+ 3 övr.

Södermanland 6 4 tax 0 0 4 tax+ 2 övr.

Skåne-Blekinge 13 8tax 0 5 8tax+5övr.

SUMMA 2015 37 22tax 0 5 22tax+15övr.

SUMMA 2015 37 0 5

SUMMA 2014 31 1 1

förd mellan 2014-2015 6 -1 4

SUMMA 2014 31 1  1

SUMMA 2013 51  6  6

förd mellan 2013-2014 -20  -5  -5
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Rapport justerad för eventuella verifikationer med avvikande rapportdatum 

 

 ING BALANS 

150101 

DENNA PERIOD 

150101-151231 

UTG SALDO 

=>151231 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

1220 Inventarier och  Verktyg 

 

 

62 506,00 

 

 

0,00 

 

 

62 506,00 

1229 Ack avskr på  inv/verktyg -62 506,00 0,00 -62 506,00 

1382 Aktieobl SEB 15 07  03 300 000,00 -300 000,00 0,00 

Summa  anläggningstillgångar 300 000,00 -300 000,00 0,00 

Omsättningstillgångar Varulager 

mm 

1410 Lager material 

 

 

149 397,00 

 

 

-6 342,00 

 

 

143 055,00 

1420  Lager hedersmärken 36 144,00 -1 931,00 34 213,00 

1450 Lager Web-Shop 11 742,00 -350,00 11 392,00 

Summa varulager mm 197 283,00 -8 623,00 188 660,00 

Fordringar 

1510  Kundfordringar 

 

26 002,00 

 

602,00 

 

26 604,00 

1700  Upplupna intäkter 22 215,00 -11 905,00 10 310,00 

1790 Övr förutbetalda kostn och upplupna   int 4 175,00 -3 875,00 300,00 

Summa fordringar 52 392,00 -15 178,00 37 214,00 

Kassa och bank 

1910 Kassa 

 

419,00 

 

-342,00 

 

77,00 

1930 Bank 2 300,72 136 257,64 138 558,36 

1940 Specialkonto 560 169,96 1 500 122,76 2 060 292,72 

1950  Placeringskonto SEB 405 000,00 0,00 405 000,00 

Summa kassa och bank 967 889,68 1 636 038,40 2 603 928,08 

Summa  omsättningstillgångar 1 217 564,68 1 612 237,40 2 829 802,08 

SUMMA  TILLGÅNGAR 1 517 564,68 1 312 237,40 2 829 802,08 

EGET  OCH  FRÄMMANDE KAPITAL 

Eget kapital 

2090 Fritt eget kapital 

 

 

-413 105,49 

 

 

35 969,31 

 

 

-377 136,18 

2099 Årets Resultat 35 969,31 -35 969,31 0,00 

Beräknat resultat 0,00 187 436,09 187 436,09 

Summa eget kapital -377 136,18 187 436,09 -189 700,09 

Obeskattade reserver 

2190  Tage Karlssons Minnesfond 

 

-114 679,00 

 

-3 280,00 

 

-117 959,00 

2191  Göteborgs  Taxklubb Minnesfond -37 071,00 -1 060,00 -38 131,00 

2192  Arvsfond Plaenge -282 076,00 8 932,00 -273 144,00 

2193 Arvsfond m Seifert 0,00 -1 499 211,49 -1 499 211,49 

Summa  obeskattade reserver -433 826,00 -1 494 619,49 -1 928 445,49 

Avsättningar 

2291 Aktivitetsbidrag 

 

-9 773,50 

 

0,00 

 

-9 773,50 

2292 Förlustbidrag -10 000,00 0,00 -10 000,00 

2295 Medlemsvård och  värvning -27 772,00 0,00 -27 772,00 

Summa avsättningar -47 545,50 0,00 -47 545,50 

Kortfristiga skulder 

2420 Förskott från  kunder 

 

-2 650,00 

 

-550,00 

 

-3 200,00 

2440  Leverantörsskulder -116 407,00 -5 320,00 -121 727,00 

2490 Övr kortfr skulder 0,00 -10 822,00 -10 822,00 

2905  Förskott medlemsavgift -540 000,00 11 638,00 -528 362,00 
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 ING BALANS DENNA PERIOD UTG SALDO 

 150101 150101-151231 =>151231 

Summa  kortfristiga skulder -659 057,00 -5 054,00 -664 111,00 

SUMMA EGET OCH  FRÄMMANDE KAPITAL -1 517 564,68 -1 312 237,40 -2 829 802,08 
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Rapport justerad  för eventuella verifikationer med avvikande   rapportdatum 

 

 DENNA PERIOD OMS% UTG SALDO OMS% ACK FÖREG ÅR JMF% 

150101-151231  =>151231  =>141231  
RÖRELSEINTÄKTER       
Försäljning 

3000 Material 

 
-13 975,00 

 

0,9 
 

-13 975,00 

 

0,9 
 

-10 882,50 

 

128,4 

3009  Gratismedlemmar -60 600,00 3,7 -60 600,00 3,7 -44 200,00 137,1 

3010 Medlemsavgifter -1 176 947,00 72,6 -1 176 947,00 72,6 -1 157 838,00 101,7 

3011  Uppfödarregister -19 050,00 1,2 -19 050,00 1,2 -10 200,00 186,8 

3013  Stambokföringsavgift -180 740,00 11,1 -180 740,00 11,1 -186 695,00 96,8 
3014 Web-shop -392,00 0,0 -392,00 0,0 -2 106,00 18,6 

3018 Taxvideo 0,00 0,0 0,00 0,0 -50,00 0,0 

3020  Resultatdokumentation -37 595,00 2,3 -37 595,00 2,3 -38 055,00 98,8 

3021  Drevdomarkonferens 2015 -8 750,00 0,5 -8 750,00 0,5 0,00 0,0 
3140  Avel- & Uppfödarkonferens 0,00 0,0 0,00 0,0 -44 300,00 0,0 

3240 Ungdomsläger -33 900,00 2,1 -33 900,00 2,1 -22 974,00 147,6 

3520  Fakturerade frakter -3 024,00 0,2 -3 024,00 0,2 -3 485,00 86,8 

3620 Annonser -33 252,73 2,1 -33 252,73 2,1 -30 201,04 110,1 

3630  Sponsring Agria -36 556,00 2,3 -36 556,00 2,3 -16 300,00 224,3 

3631  Ianspråkstagna fonder -16 527,00 1,0 -16 527,00 1,0 0,00 0,0 

3740 Öresutjämning -0,50 0,0 -0,50 0,0 -0,50 100,0 

Summa försäljning -1 621 309,23 100,0 -1 621 309,23 100,0 -1 567 287,04 103,4 

Övriga  rörelseintäkter 

3908 Utfakt kostn TF 

 
-58 906,00 

 
3,6 

 
-58 906,00 

 
3,6 

 
1 533,00 

 
###.# 

Summa  övriga rörelseintäkter -58 906,00 3,6 -58 906,00 3,6 1 533,00 ###.# 

SUMMA  RÖRELSEINTÄKTER -1 680 215,23 103,6 -1 680 215,23 103,6 -1 565 754,04 107,3 

RÖRELSEKOSTNADER 
      

Material och varor 

4000 Material 

 
6 342,00 

 

0,4 
 

6 342,00 

 

0,4 
 

31 429,00 

 

20,2 

4002 Hedersmärken 11 045,00 0,7 11 045,00 0,7 7 119,00 155,1 

4009  Gratismedlemmar 60 600,00 3,7 60 600,00 3,7 44 200,00 137,1 

4010 Inköp material och  varor 350,00 0,0 350,00 0,0 769,00 45,5 

4019 Avelskonferens 0,00 0,0 0,00 0,0 4 400,00 0,0 

4020  Resultatdokumentation,  (Ej SKK) 18 750,00 1,2 18 750,00 1,2 18 750,00 100,0 

4099  Stambokföringsavgifter 180 875,00 11,2 180 875,00 11,2 186 710,00 96,9 

4140  Avel- & Uppfödarkonferens 1 800,00 0,1 1 800,00 0,1 49 024,00 3,7 

4240 Ungdomsläger 64 854,00 4,0 64 854,00 4,0 42 840,00 151,4 

Summa material och  varor 344 616,00 21,3 344 616,00 21,3 385 241,00 89,5 

Bruttovinst -1 335 599,23 82,4 -1 335 599,23 82,4 -1 180 513,04 113,1 

Övriga  externa rörelseutgifter 

5010  Styrelsesammanträden 

 
6 214,00 

 
0,4 

 
6 214,00 

 
0,4 

 
10 115,00 

 
61,4 

5011  Kommittékostnader 911,00 0,1 911,00 0,1 1 036,00 87,9 

5012  Jaktprovskonferens 24 000,00 1,5 24 000,00 1,5 0,00 0,0 

5013 Konferens kost &  logi 8 795,50 0,5 8 795,50 0,5 0,00 0,0 

5090  Övriga lokalkostnader 30 500,00 1,9 30 500,00 1,9 37 333,00 81,7 

5410 Datakostnader 30 268,23 1,9 30 268,23 1,9 22 575,38 134,1 

5420 Taxdata/Jyckedata 5 069,00 0,3 5 069,00 0,3 4 567,00 111,0 

5460  Förbrukningsmaterial 1 705,00 0,1 1 705,00 0,1 0,00 0,0 
5611 Drivmedel för  personbilar 0,00 0,0 0,00 0,0 2 786,00 0,0 

5619  Övriga personbilskostnader 1 867,00 0,1 1 867,00 0,1 1 175,86 158,8 

5800 Resekostnader 41 979,00 2,6 41 979,00 2,6 19 446,00 215,9 

5820 Hyrbilskostnader 0,00 0,0 0,00 0,0 6 425,00 0,0 

5830 Kost och logi 11 726,79 0,7 11 726,79 0,7 13 444,14 87,2 

5890 Övriga resekostnader, taxi  mm 4 075,00 0,3 4 075,00 0,3 910,00 447,8 
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 DENNA PERIOD OMS% UTG SALDO OMS% ACK FÖREG ÅR JMF% 

 150101-151231  =>151231  =>141231  
5910 Annonser 4 000,00 0,2 4 000,00 0,2 4 900,00 81,6 
5960  Varuprover,  reklamgåvor, presentreklam 0,00 0,0 0,00 0,0 18 230,00 0,0 
6110  Kontorsmaterial 6 089,76 0,4 6 089,76 0,4 7 234,63 84,2 

6210 Telefon 22 501,00 1,4 22 501,00 1,4 27 967,00 80,5 

6250 Postbefodran 127 798,00 7,9 127 798,00 7,9 122 223,00 104,6 

6500  Datakostnader konsult 1 500,00 0,1 1 500,00 0,1 1 500,00 100,0 

6530  Redovisningstjänster 2 976,00 0,2 2 976,00 0,2 2 476,00 120,2 

6540 IT-tjänster 2 511,00 0,2 2 511,00 0,2 2 456,00 102,2 

6550 Konsultarvode 126 250,00 7,8 126 250,00 7,8 125 000,00 101,0 

6551  Medlemshantering SKK 157 987,00 9,7 157 987,00 9,7 156 440,00 101,0 

6570 Bankkostnader 2 650,00 0,2 2 650,00 0,2 2 996,00 88,5 

6590 Tryckkostnader 259 318,00 16,0 259 318,00 16,0 215 725,00 120,2 

6900  Nordiskt samarbete 0,00 0,0 0,00 0,0 469,05 0,0 

6901  Nordisk Segrarutställning 268,00 0,0 268,00 0,0 20 000,00 1,3 

6902 WUT 1 166,75 0,1 1 166,75 0,1 1 122,05 104,0 

6903  Nordisk Landskamp 3 531,06 0,2 3 531,06 0,2 9 677,98 36,5 
6904 Spår-SM 22 583,00 1,4 22 583,00 1,4 23 210,00 97,3 

6905 Drev-SM 23 133,00 1,4 23 133,00 1,4 22 000,00 105,2 

6906  Kennelfullmäktige 22 805,00 1,4 22 805,00 1,4 0,00 0,0 

6907 Småhunds-SM 8 000,00 0,5 8 000,00 0,5 8 421,00 95,0 
6908 Taxfullmäktige 176 535,00 10,9 176 535,00 10,9 0,00 0,0 

6910  SKK Klubbförsäkring 570,00 0,0 570,00 0,0 600,00 95,0 

6911  Ungdomsstipendie 3 000,00 0,2 3 000,00 0,2 0,00 0,0 

6970  Tidningar/Tidsskrifter/Facklitt 619,00 0,0 619,00 0,0 0,00 0,0 

6990  Övriga kostnader 1 925,00 0,1 1 925,00 0,1 1 900,00 101,3 

6993  Andel  medlemsavgift lokalavdelning 223 955,00 13,8 223 955,00 13,8 226 225,00 99,0 

6994  Bidrag lokalförening övrigt 31 638,00 2,0 31 638,00 2,0 18 069,00 175,1 

Summa  övriga  externa rörelseutgifter 1 400 420,09 86,4 1 400 420,09 86,4 1 138 655,09 123,0 

Utgifter för personal 

7010  Löner kollektivanställda 

 
85 335,00 

 
5,3 

 
85 335,00 

 
5,3 

 
77 215,00 

 
110,5 

7014 Löner< 1.000 kr 999,00 0,1 999,00 0,1 5 446,00 18,3 

7331  Bilersättningar, skattefria 32 690,50 2,0 32 690,50 2,0 27 383,50 119,4 

7510 Lagstadgade sociala  avg 18 916,00 1,2 18 916,00 1,2 16 410,00 115,3 
7630 Uppvaktning 4 337,00 0,3 4 337,00 0,3 2 542,00 170,6 

Summa utgifter för  personal 142 277,50 8,8 142 277,50 8,8 128 996,50 110,3 

SUMMA  RÖRELSEKOSTNADER 1 887 313,59 116,4 1 887 313,59 116,4 1 652 892,59 114,2 

Rörelseresultat 207 098,36 12,8 207 098,36 12,8 87 138,55 237,7 

Finansiella poster 

8311 Ränteintäkter från  bank 

 
-19 662,27 

 
1,2 

 
-19 662,27 

 
1,2 

 
-51 669,24 

 
38,1 

8423 Räntekostnader för skatter och  avgifter 0,00 0,0 0,00 0,0 500,00 0,0 

Summa  finansiella poster -19 662,27 1,2 -19 662,27 1,2 -51 169,24 38,4 

Resultat efter finansiella  poster 187 436,09 11,6 187 436,09 11,6 35 969,31 521,1 

Resultat efter extraordinära  poster 187 436,09 11,6 187 436,09 11,6 35 969,31 521,1 

Resultat före skatt 187 436,09 11,6 187 436,09 11,6 35 969,31 521,1 

ÅRETS RESULTAT 187 436,09 11,6 187 436,09 11,6 35 969,31 521,1 
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Dagordn.punkt 9  

Svenska Taxklubbens verksamhetsberättelse 2016 

Svenska Taxklubbens styrelse får härmed avge följande verksamhetsberättelse för året 2016. 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, REVISORER ETC 

Styrelsen har under året som gått utgjorts av ordförande Agneta Ståhle – Älvsjö, vice ordförande 

Anders Öberg – Alvesta, kassör Yvonne Hansén – Ålberga, sekreterare Kickie Andersson – 

Åsbro samt övriga ledamöterna Johan Axelsson – Linköping, Carina Olsson – Segmon, Björn 

Lindblom – Rydaholm, Alf Andersson – Onsala, Martina Lagerbäck – Malmköping, Rolf 

Eriksson – Linghem och Ockie Skaaret – Uppsala t.om 23/9. 

Av 2015 års Taxfullmäktige valda revisorer: 

Bernt Ivarsson – Sandsjöfors och Annika Johansson – Ö:a Frölunda med Claes Hedlund – 

Hällevadsholm och Annika Lundin – Farsta som suppleanter. 

 

Av 2015 års Taxfullmäktige utsedd valberedning: 

Conny Andersson – Braås (sammankallande), Jan-Olov Olsson – Björbo, Anne-Lie Helander – 

Idkerberget och Jörgen Fransson – Lekeryd. 

I SvTK:s avelskommitté har ingått följande personer: 

Christian Gabler – Upplands Väsby (sammankallande), Susanne Forslund - Järlåsa, Elisabet 

Svanberg - Linghem t.om september, Maria Johansson - Alunda, Carina Olsson – Segmon och 

Agneta Ståhle – Älvsjö. 

 

SAMMANTRÄDEN 

Styrelsen har under året haft fem (5) protokollförda sammanträden varav ett har varit tvådagars. 

Samtliga möten utom ett (1) har ägt rum hemma hos ordförande Agneta Ståhle vilket gjort att 

möteskostnaderna gått ner. Styrelsen har även vid ett flertal tillfällen haft telefonmöten under 

året, samtliga fattade beslut på dessa telefonmöten har därefter varit på dagordningen vid 

nästkommande ordinarie sammanträde. Därutöver har de olika kommittéerna haft ett antal e-

postskrivelser, telefonsammanträden och möten, där fattade beslut/förslag har anmälts till 

styrelsens ordinarie sammanträden. Som arbetsutskott (AU) har ordförande, vice ordförande, 

kassör och sekreterare fungerat. 
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KONFERENSER, MÖTEN OCH UTBILDNING 

Årets Temadagar vid Öster Malma avhölls den 8-9 april. Johan Axelsson var SvTKs 

representant och årets tema för konferensen var ”jakthundars mentalitet”. 

 

Den 9 april arrangerade SvTK avels-/taxkonferens vid Arlandastad. Det avhandlades bl. a. 

ryggprojekt och träning för jakthundar – Kjerstin Pettersson, Agria breed profile – Pekka 

Olsson, BPH – Anna Larsén och anatomi/exteriör – Mia Sandgren. 

 

Den 10 april arrangerade SvTK drevregelkonferens vid Arlandastad där lokalklubbarnas 

representanter tillsammans med HS diskuterade den stundande revideringen av 

drevprovsreglerna. 

Vid grundutbildning för avelsfunktionärer som arrangerades den 23-24 april vid Öster Malma 

deltog Christian Gabler om representant för SvTK. 

 

SKK arrangerade den 12-13 november kurs ”CUA brush-up” i Stockholmsområdet där Yvonne 

Hansén deltog som SvTKs representant. 

 

SKK arrangerade den 26-27 november grundutbildning för CUA (kurs för blivande 

utställningsadministratörer) där Christian Gabler deltog som SvTKs representant. 

 

Carina Olsson har deltagit i flera möten, både fysiska och via telefon, med representanter från 

Basset-, Beagle- och Dreverklubbarna gällande Småhunds-SM. 

 

Marie Kvenild har deltagit ett flertal gånger som SvTKs representant vid SKKs förstudie till 

”arrangera jaktprov”, i Stockholm tillsammans med representanter från övriga jakthundsklubbar. 

 

Johan Axelsson har deltagit som SvTKs representant vid revideringsmöten med SGK, SvTeK 

och SKK. 

 

INTERNATIONELLT 

Finland stod som värd för nordiskt samarbetsmöte den 12 februari, och mötet avhölls utanför 

Helsingfors. SvTKs representanter var Yvonne Hansén, Kickie Andersson och Christian Gabler. 

Ärenden som avhandlades var bl. a. rygg-,ögon- och färgproblematik och nordisk samlingstabell 

som nu är reviderad och godkänd av samtliga nordiska taxklubbar. 

 

Den 13 februari avhölls årets WUT-möte (Welt Union Teckel/världsunionen för tax) utanför 

Helsingfors,Finland. SvTKs representant vid mötet var Christian Gabler. 

Ärenden som diskuterades var bl.a. avelsutvärderingsprov, standarden, färger m.m. 
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DOMARAUKTORISATIONER 

Under verksamhetsåret 2016 har SvTK:s huvudstyrelse auktoriserat sammanlagt femton (15) 

nya domare, sju (7) drevprovsdomare och åtta (8) viltspårdomare, ingen grytprovsdomare. 

MEDLEMMAR 

Medlemsantalet per den 31 december 2016 var 5108 st mot 5.017 st föregående år, vilket är en 

ökning med 91 medlemmar. OBS! Medlemsantalet är endast beräknat på aktiva medlemmar, 

utgående/under krav är ej inräknade. 

LOKALKLUBBAR 

Under 2016 års verksamhetsår har inga nya lokalklubbar bildats eller upphört, varför antalet per 

den 31 december 2016 fortfarande är 20 st. 

 

SvTKs MEDLEMSKOMMITTÉ 

Medlemskommittén har under året bestått av följande personer: Alf Andersson (samk.), Johan 

Axelsson och Ockie Skaaret (t.o.m. 23/9) 

Även under 2016 har SvTK haft Gratis-medlemskap (första-året-gratis) för nya i Sverige boende 

taxägare, vilket endast gäller ett medlemskap per familj och tax. Sponsorer har fortfarande varit 

Agria gällande försäkringsbolag men gällande foderföretag har det varit vakant. 

Ungdomsläger anordnades även under 2016, vid Gammelkroppa utanför Filipstad den 12-14 

augusti. Agneta Ståhle, Rolf Eriksson och Emmelie Bäckman m.fl. ansvarade för de 23 

ungdomarna som närvarade på lägret. 

De nya medlemskorten i Taxklubbens egna färger har börjat att distribuerats under 2016,  

vilket HS hoppas ska leda till att ingen längre misstar det för SKKs medlemskort. 

SvTKs medlemsregister har även under 2016 handlagts av SKKs medlemsavdelning och 

kontaktperson mellan SvTK och SKK har även 2016 varit SvTKs sekreterare Kickie Andersson. 

 

TIDSKRIFTEN TAXEN 

Klubbens tidskrift Taxen har under året 2016 utkommit med fem (5) nummer i A4- format. 

Birgitta Sterner har varit redaktör och ansvarig utgivare har varit SvTKs ordförande Agneta 

Ståhle. 

I redaktionskommittén har under året ingått: Carina Olsson (samk.), Agneta Ståhle 

(ansv.utgivare), Björn Lindblom, Ockie Skaaret (t.o.m. 23/9) och Birgitta Sterner redaktör. 
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SvTKs AVELSKOMMITTÉ 

I Avelskommittén 2016 har följande personer ingått: Christian Gabler (sammankallande), Susanne 

Forslund, Maria Johansson, Agneta Ståhle, Carina Olsson samt Elisabet Svanberg (t.o.m. sept.). 

Kommittén har under 2016 hållit fem (5) telefonsammanträden samt ett (1) fysiskt möte.  

AK-ledamöter som inte redan ingår i HS har därtill närvarat adjungerade vid samtliga av HS möten 

under 2016, utom ett. 

Svenska Taxklubbens Avelskommitté (AK) summerar 2016 till ett år med svagt nedåtgående 

registreringstal, sett över taxens samtliga varianter. Samtidigt noteras starkt ökande 

registreringssiffror för kanintaxar av alla tre hårlagsvarianter; korthårig kanintax hämtar sig 

emellertid från ett särskilt svagt år för den varianten året innan (d v s 2015). Det är AKs eniga 

intryck utifrån medlemskontakter under året att uppfödare av små varianter – i väsentlig grad 

taxar som lever tillvaro som renodlad sällskapshund – oftare har svårighet att finna köpare till 

samtliga sina valpar samt att valpar ofta kan bli kvar längre tid. Omvänt är det så att uppfödare 

med uttalad jaktlig profilering på sina linjer påtagligt ofta vittnar om kölistor som är långa. 

Uppfödare möter också sinsemellan skiftande intressentgrupper, där de som vill köpa en jagande 

tax av sin uppfödare visar sig vara beredd på väntan och att naturen måste få ha sin gång när det 

gäller hundavel. Medan köpare av rasens mindre varianter enligt uppfödarnas vittnesmål, är 

långt mer otåliga med ofta korta tidsperspektiv på gången från idé om hundköp till att valpen 

skall flytta hem. 

 

Generell beröm till svenska taxuppfödare skall ges för att många ögonlyser sina avelsdjur. Den 

här rekommendationen vill AK understryka ånyo, är ett oerhört viktigt verktyg. Smygande 

ökning av ögonproblem och anlag för PRA plågar nämligen andra raser. I 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! 

 

AK konstaterar även ärenden där avelskombinationer ändå skett där ett av föräldradjuren har ett 

diskvalificerande fel. Det har oftast handlat om tandförlust, men även svansdefekter. Både 

sådana som haft för avsikt att para men också fall där parningen redan ägt rum. Detta rör sig 

förstås om enstaka fall, men som ändå under 2016 varit flera. I samband med detta vill AK ta 

tillfället i akt att påminna om både SKKs regelverk som man som uppfödare har att följa, samt 

det mycket viktiga och problembesparande i att som uppfödare alltid vara öppen och 

sanningsenlig med det man känner till om kullens föräldradjur. Detta gentemot köparna. För 

egen sinnesro som uppfödare påminner AK om det kloka i att planera sin avel i tid samt att 

informera sig väl om den tänkta avelshannen. Stjärnor i vare sig utställningsring eller på prov, 

behöver inte med automatik vara lämpliga i avel. 
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Reg.siffror för KK o KD: 

Både de korthåriga dvärgarna och kaninernas registreringar har ökat med sammanlagt 32 st. 

14 importer har registrerats under 2016 på båda varianterna. 

 

KORTHÅRIG KANIN 

Registreringarna 2016 har ökat med 8 till 23 st.  

9 kullar registrerades på sammanlagt 9 tikar 
5 hanhundar (totalt 6 kullar, på/till olika rasvarianter) användes 2016. 

KORTHÅRIG DVÄRG 

Registreringarna 2016 har ökat med 24 st till 143 st.  

31 kullar registrerades på sammanlagt 30 tikar. 

22 hanhundar (totalt 29 kullar, på/till olika rasvarianter) användes 2016. 
 

Reg.siffror för KN: 

Korthåren är den variant som minskat mest detta år, med 57 st.  

Det importerades 15 st under 2016. 

Inavel 1,1 %, endast 2 kullar ligger över RAS rek. på 2,5 %. Maxantal valpar/hanhund 24 st. 

 

KORTHÅRIG NORMAL 

Registreringarna 2016 har minskat med 57 st till 213 st.  

36 kullar har registrerades på sammanlagt 35 tikar 
26 hanhundar (totalt 37 kullar) användes 2016. 

 

Reg.siffror för långhår, samtliga varianter: 

Siffrorna för långhår, LD och LN har minskat i registreringsantal, medan kaninvarianten i princip 

ligger still, se nedan. Under 2016 importerades det 12 långhår av samtliga varianter. 

LÅNGHÅRIG KANIN 

Registreringarna för 2016 ligger i princip på samma nivå med 22 st mot 20 st för 2015. 
20 kullar registrerades på sammanlagt 19 tikar 

12 hanhundar (totalt 28 kullar på/till olika rasvarianter) användes 2016. 

 

LÅNGHÅRIG DVÄRG 

Registreringarna för 2016 har minskat till 213 st (-15 st).  

44 kullar registrerades på sammanlagt 43 tikar 
36 hanhundar (totalt 50 kullar på/till olika rasvarianter) användes 2016. 

 

LÅNGHÅRIG NORMAL 

Registreringarna 2016 har minskat till 112 st (-22 st).  

25 kullar registrerades på sammanlagt 24 tikar 
18 hanhundar (totalt 19 kullar) användes 2016. 
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Reg.siffror för SD o SK: 

Strävhåriga dvärgarna har minskat med 10 st sedan förra året, trots att det importerats 7 st. 

Däremot är det en liten ökning bland kaninerna. 

 

STRÄVHÅRIG KANIN 

Registreringarna 2016 har en ökning med 5 st till 22 totalt.  

8 kullar registrerades på sammanlagt 8 tikar 

5 hanhundar (totalt 10 kullar, på/till olika rasvarianter) är använda 2016. 

 

STRÄVHÅRIG DVÄRG 

Registreringarna 2016 har minskat till 95 st (-10 st).  

21 kullar registrerades på sammanlagt 21 tikar 

15 hanhundar (totalt 20 kullar, på/till olika rasvarianter) användes 2016. 

 

Reg.siffror för SN: 

De strävhåriga taxarna fortsätter att minska, för år 2016 registrerades det 564 st  

mot 583 för 2015. 

 

STRÄVHÅRIG NORMAL 

Registreringarna 2016 har minskat med 19 st till 564 st.  

21 kullar registrerades på sammanlagt 21 tikar 

74 hanhundar (totalt 106 kullar) användes 2016. 

 

Registreringssiffror 2014 - 2016 

TAX, KORTHÅRIG KANIN 

Antal reg/år 2014 2015 2016 

Tikar (varav importer) 11 (2) 12 (4) 12 (4) 

Hanar (varav importer) 7  3 (1) 11  

Totalt 18 (2) 15 (5) 23 (4) 

 

TAX, KORTHÅRIG DVÄRG 

 

Antal reg/år 2014 2015 2016 

Tikar (varav importer) 42 (4) 60 (7) 79 (7) 

Hanar (varav importer) 45 (3) 59 (4) 64 (3) 

Totalt 87 (7) 119 (11) 143 (10) 

 

TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR 

 

Antal reg/år 2014 2015 2016 

Tikar (varav importer) 141 (6) 142 (9) 111 (10) 

Hanar (varav importer) 131 (1) 128 (7) 102 (5) 

Totalt 272 (7) 270 (11) 213 (15) 
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2014 2015 2016 

TAX, LÅNGHÅRIG KANIN 

 

Antal reg/år 2014 2015  2016 

Tikar (varav importer) 23 2) 13 (4) 10 (1) 

Hanar (varav importer) 8 (2) 10 (2) 12 (1) 

Totalt 31 (4) 20 (6) 22 (2) 

 

TAX, LÅNGHÅRIG DVÄRG 

 

Antal reg/år 2014 2015 2016 

Tikar (varav importer) 80 (6) 118 (6) 106 (3) 

Hanar (varav importer) 105 (7) 110 (3) 107 (4) 

Totalt 185 (13) 228 (9) 213 (7) 

 

TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTOR 

 

Antal reg/år 2014  2015 2016 

Tikar (varav importer) 53 (5) 64 (8) 54 (2) 

Hanar (varav importer) 56 (4) 70 (4) 58 (1) 

Totalt 109 (9) 134 (12) 112 (3) 

 

TAX, STRÄVHÅRIG KANIN 

 

Antal reg/år 2014 2015  2016 

Tikar (varav importer) 9 (3) 10 (3) 11 

Hanar (varav importer) 7 (1) 7 (3) 11 

Totalt 16 (4) 17 (6) 22 

 

TAX, STRÄVHÅRIG DVÄRG 

 

Antal reg/år 2014 2015  2016 

Tikar (varav importer) 47 (6) 55  (8) 48 (4) 

Hanar (varav importer) 37 (2) 50  (7) 47 (3) 

Totalt 84 (8) 105 (15) 95 (7) 

TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR 

 

Antal reg/år 

 

Tikar (varav importer) 319 (8) 265 (9) 265 (11) 

Hanar (varav importer) 340 (7) 318 (5) 299 (4) 

Totalt 659 (15) 583 (14) 564 (15) 
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Totalt antal registrerade 2016 2015 

 
TAX, KORTHÅRIG DVÄRG 143 118 25 21,2% 

TAX, LÅNGHÅRIG DVÄRG 213 228 -15 -6,6% 

TAX, STRÄVHÅRIG DVÄRG 95 105 -10 -9,5% 

TAX, KORTHÅRIG KANIN 23 16 7 43,8% 

TAX, LÅNGHÅRIG KANIN 22 23 -1 -4,3% 

TAX, STRÄVHÅRIG KANIN 22 17 5 29,4% 

TAX, KORTHÅRIG 

NORMALSTOR 

213 270 -57 -21,1% 

TAX, LÅNGHÅRIG 

NORMALSTOR 

112 134 -22 -16,4% 

TAX, STRÄVHÅRIG 

NORMALSTOR 

564 583 -19 -3,3% 

SUMMA 1 407 1 495 -88 -5,9% 
 

 

Antal champions under året: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KD - SEUvCH: 9 st SEVCH: 10 st      
KK - SEUvCH: 3 st SEVCH: 4 st     
KN - SEUvCH: 15 st SEVCH: 30 st SEJdCH: 16 st SEJgCH: 1 st 
LD - SEUvCH: 26 st SEVCH: 26 st     
LK - SEUvCH  10 st SEVCH: 4 st     
LN - SEUvCH: 21 st SEVCH: 17 st     
SD - SEUvCH: 18 st SEVCH: 8 st     
SK - SEUvCH: 4 st SEVCH: 5 st     
SN – SEUvCH: 50 st SEVCH: 49 st SEJdCH: 47 st SEJgCH: 1 st 
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SvTKs UTSTÄLLNINGSKOMMITTÉ 

I utställningskommittén har ingått följande personer: Martina Lagerbäck (sammankallande + 

utställnings- ansvarig), Carina Olsson (ansvarig för domarfrågor), Yvonne Hansén och Alf 

Andersson. 

För verksamhetsåret 2016 redovisar taxklubbens lokalavdelningar ett deltagarantal på 2491 

startande taxar fördelat på 40 stycken utställningar. Det är en ökning med 236 startande taxar 

jämfört med år 2015 på lika många utställningar. 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 klubbens 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 representerade 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 tax. 

 

Svenska Taxklubben är välförsedd med många kunniga rasspecialister inom domarkåren. Under 

2016 har 4 nya exteriördomare blivit auktoriserade på tax, John Sigve Berg, Torbjörn Skaar, Monica 

Vikner Stafberg och Jill Rhodin. Svenska Taxklubben är ett föredöme för många klubbar genom att 

man inviterar nya domare, så att dessa snabbt får den rutin och erfarenhet som är så viktig för att 

utföra ett bra arbete. 

 

Under året har det införts ett nytt katalogprogram, Katalog för PC, där lokalklubbarna kan välja 

mellan att själva införskaffa en användarlicens från SKK eller använda sig av SvTKs nybildade 

Katalogservice, där Siw Lagerbäck, Yvonne Hansén och Gun-Britt Bernlo har ingått. 

 

SvTKs DATAKOMMITTÉ: 

Kommittén har under året bestått av Ockie Skaaret (samk.) t.om 23/9, Johan Axelsson samt Marie 

Kvenild (adj.Jyckedata/uppdat etc.). 

Svenska Taxklubbens Facebooksida fungerar bra och Barbro Zetterberg, som är utsedd att sköta 

den, gör ett bra arbete. Tonen på vår FB-sida har varit trevlig med många bra och trevliga inlägg om 

våra taxar. 

SvTK har fått en ny hemsida under 2016 eftersom den gamla var föråldrad och inte fungerade så bra 

i läsplattor eller mobiltelefoner. Ny webmaster för SvTKs hemsida är Annika Stjärneving, som gör 

ett mycket bra arbete med detta. 

Samarbetet med Jörgen Norrblom fortsätter som tidigare med Taxdata. 

SvTK har under året också införskaffat ett nytt katalogprogram Katalog för PC för utställningsbiten 

och Marie Kvenild har deltagit som SvTKs representant vid förstudien för dataprogrammet Att 

arrangera Jaktprov vilket kommer att utarbetas av SKK. 
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SvTKs JAKTPROVSKOMMITTÉ 

Kommittén har under året bestått av följande personer: Anders Öberg (samk.), Björn Lindblom 

(ansv. drevutb.), Carina Olsson, (rovdjur/jakt), Agneta Ståhle, Johan Axelsson, (gryt), Anne-Lie 

Helander (adj. grytfrågor+ansv. grytutb.) och Rolf Eriksson, (ansv. spårutb.). 

 

Viltspår-SM: 

Skaraborgs Taxklubb arrangerade årets viltspår-SM i trakterna kring Hökensås, Tidaholm den 30-31 

juli. Klubben hade lyckats bra med att få fram likvärdiga och rättvisa spårmarker för deltagande 

ekipage. 

Segrare blev Hunne Staff Smilla 1:a 61p + HP äg. Susanne Mellhammar, NTK, tvåa blev Disa 1:a 

61p + HP äg. Torgny Edin, UTK och trea blev fjolårsvinnaren Bussahagens Singoalla 1:a 59p äg. 

Marie & Charlotte Jacobsson, SmTK. HS riktar ett stort Tack till SkbTK för ett väl arrangerat och 

genomfört viltspår-SM 2016. 

 

Drev-SM: 

Årets drev-SM arrangerades tillsammans av Örebro läns Taxklubb och Östergötlands Taxklubb. Det 

var samling och domargenomgång den 6 november vid Finspångs Golfklubb och själva provdagen 

var på måndagen den 7 november. Provrutorna var fördelade så att 5 st låg inom ÖlTKs område och 

de övriga låg inom ÖTKs område. 

SvTKs representant var Rolf Eriksson, som fick överlämna årets vinnarpokal till Mariebergs 

Vilda/SN 1:a hj 53p + D-cert äg. Carl Söderberg, ÖsvTK. Tvåa blev Källstigens Lisa/KN 1:a rå 52p 

+ D-cert äg. Anders Pettersson, GäTK och trea kom Allax Ginny/SN 1:a rå 52p + D-cert äg. Alf 

Olsson, BDTK. HS riktar ett stort Tack till ÖlTK och ÖTK för ett väl arrangerat och genomfört 

drev-SM 2016. 

 

SM för små drivande hundar: 

Årets SM för små drivande hundar ”Småhunds-SM” blev inställt med ganska så kort varsel då 

Basset- och Beagleklubbarna beslöt att inte delta i arrangemanget. De anser att reglerna är orättvisa 

och vill ha det som ett officiellt drevprov, och de anser att det ska arrangeras på olika platser runt 

om i Sverige istället för att alltid vara i trakterna runt Vårgårda. Samtliga klubbar kommer att 

återuppta diskussionerna för att försöka komma överens om ett nytt koncept för Småhunds- SM. 

Från SvTKs sida så anser vi att arrangemanget har fungerat mycket bra med förläggning, mat och 

domartillgång och provmarkerna har varit mycket bra och rättvisa. SvTK hoppas verkligen att allt 

löser sig och att arrangemanget kan återupptas. 
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Nordisk drevlandskamp för tax: 

2016 års tävling mellan de nordiska taxklubbarna anordnas av Danska Taxklubben. Eftersom 

drevprovstävlingar inte är tillåtna i Danmark förrän ordinarie jaktsäsong är avslutad så gick 

drevlandskampen av stapeln den 4-5 februari 2017 i Thisted på Jyllands västkust. Följande hundar 

var uttagna att representera Sverige: 

Allax Ginny/SN äg. Alf Olsson, BDTK; Wahlbergets Orvar/SN äg. Göran Mejsjö, ÖlTK; Port 

Ellen/SN äg. Emil Roos, VsvTK. På grund av mycket sent återbud, och svårigheter att hitta 

reservhund som också var rabiesvaccinerad, så startade Smen´s Rut/KN äg. Johan Axelsson, ÖTK 

istället för Allax Ginny. Lagledare för det svenska laget var Rolf Eriksson. 

Det svenska laget gick segrande ur striden med 176p, tvåa Finland med 153p, trea Danmark med 

149p och fyra Norge med 108p. De svenska taxarna placerade sig på följande plats individuellt:  

1. Wahlbergets Orvar 1:a 62p, 2. Smen´s Rut 1:a 61p och 9. Port Ellen 1:a 53p. 

HS riktar ett stort Grattis till det svenska lagets mycket berömliga insatser. 

 

Grytverksamheten: 

Under 2016 har det gjorts en revidering av grytprovsreglerna tillsammans med Svenska 

Terrierklubben och Svenska Grythundklubben. Det innefattar mest små justeringar i reglerna men 

SvTK lyckades efter hårda förhandlingar att få tillbaka det ”gamla” grytkaraktärsprovet.  

Det kommer att vara till stor hjälp för rasen tax eftersom vi på ett enklare sätt kan testa om 

grytintresset finns hos våra taxar, och säkerligen kan få fler att försöka sig på detta. 

 

Anne-Lie Helander har under året varit provsekreterare för SvTKs grytverksamhet, som för övrigt 

har ökat i antalet starter mot 2015: Grytanlagsprov 51st varav 30 tax vilket är en ökning med 14 

starter varav 8 tax, övrigt resultat se separat provstatistik. 

 

Provverksamheten har under 2016 ökat i antal på viltspår, drev- och grytprov. 

Drevprov:  ODP +28 st, DP +15 st.  

Spårprov:  totalt +201 st, taxar +123 st,  övriga raser +87 st.  

Grytprov:  Grytanlagsprov +14 (+8 tax), Grytapporteringsprov -1, Grytjaktprov  +2 (+2 tax). 

Fullständig provredovisning finns på efterföljande sida. 

 

EKONOMISK REDOGÖRELSE 

 

Medlemsavgiften har under verksamhetsåret varit 300 kronor för fullt betalande medlem och 100 

kronor för familjemedlem. 

Beträffande det ekonomiska resultatet av årets verksamhet samt klubbens ekonomiska ställning vid 

årets slut hänvisas till efterföljande resultat- samt balansräkning. 



Årsredovisning 2016 års Utställningar, Drevprov, Grytprov och Viltspårprov inom SvTK

Utställning Drevprov                  Viltspårprov

Lokalklubb Ant Start ODP/start SDP Start     taxar övriga raser     totalt

Bohuslän_Dals TK 2 76 16 42 38 60 98

Dalarnas TK 2 99 0 8 34 7 41

Gotlands TK 2 79 4 13 37 17 54

Gävleborgs TK 2 93 0 9 83 224 307

Hallands TK 2 195 9 14 36 53 89

Jämtl Härjd TK 3 123 7 13 57 67 124

Kronobergs TK 1 127 17 27 49 46 95

NorraTK 2 127 6 8 12 38 50

Skaraborgs TK 2 141 16 34 58 87 145

Skå/Ble TK 2 189 6 11 199 110 309

Smålands TK 2 186 7 47 75 58 133

Södermanl TK 2 140 6 10 150 141 291

Upplands TK 2 89 14 15 41 38 79

Värmlands TK 3 148 10 28 83 72 155

Västmanl. Läns TK 2 103 4 9 62 107 169

Västsvenska TK 2 157 12 45 50 23 73

Örebro läns TK 1 69 19 9 32 35 67

Östergötlands TK 2 89 13 11 21 8 29

ÖstsvenskaTK 2 178 7 5 79 25 104

Övre Norrlands TK 2 83 13 11 88 168 256

Summa 2016: 40 2491 186 369 1288 1389 2668

         Ant. Utst/start

Summa 2016: 40 2491 186 369 1288 1389 2668

Summa 2015: 40 2255 158 354 1165 1302 2467

förd. Mellan 2015-2016: 0 236 28 15 123 87 201

Summa 2015: 40 2255 158 354 1165 1302 2467

Summa 2014: 42 2457 219 339 1170 1109 2279

förd.mellan 2014-2015: -2 -202 -61 15 -5 193 188

GRYTPROV 2016

Lokalavdelning Grytanlagsprov Grytjaktprov Apport.prov Ras- 

ant start,   tax ant.start tax ant start   tax fördelning

Dalarnas TK 16 12 2 2 14 tax+ 4övr

Skåne/Blekinge TK 7 7 4 11 tax

Södermanlands TK 16 8 8 tax+ 8övr

Smålands TK 5 3 3 tax+ 2övr

Värmlands TK 7 0 7 övr

Summa 2016 51 30tax 2 2tax 4tax 36 tax+21övr

Summa 2016 51 30tax 2 2 4 36 tax+21övr

Summa 2015 37 22 tax 0 0 5 22tax+15öv

förd mellan 2015-2016 14 8 2 2 -1

Summa 2015 37 0  5

Summa 2014 31  1  1

förd mellan 2014-2015 6 -1  4
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 ING BALANS 

160101 

DENNA PERIOD 

160101-161231 

UTG SALDO 

=>161231 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
   

1220 Inventarier och Verktyg 62 506,00 0,00 62 506,00 

1229 Ack avskr på inv/verktyg -62 506,00 0,00 -62 506,00 

Summa  anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 

Omsättningstillgångar 

Varulager mm 

   

1410 Lager material 143 055,00 -17 923,00 125 132,00 

1420 Lager hedersmärken 34 213,00 1 729,00 35 942,00 

1450 Lager Web-Shop 11 392,00 -800,00 10 592,00 

Summa varulager mm 188 660,00 -16 994,00 171 666,00 

Fordringar 
   

1510 Kundfordringar 26 604,00 32,00 26 636,00 

1700 Upplupna intäkter 10 310,00 11 920,00 22 230,00 

1790 Övr förutbetalda kostn och upplupna int 300,00 17 638,00 17 938,00 

Summa fordringar 37 214,00 29 590,00 66 804,00 

Kassa och bank 
   

1910 Kassa 77,00 14,00 91,00 

1930 Bank 138 558,36 31 426,04 169 984,40 

1940 Specialkonto 2 060 292,72 -24,00 2 060 268,72 

1950 Placeringskonto SEB 405 000,00 0,00 405 000,00 

Summa kassa och bank 2 603 928,08 31 416,04 2 635 344,12 

Summa  omsättningstillgångar 2 829 802,08 44 012,04 2 873 814,12 

SUMMA  TILLGÅNGAR 2 829 802,08 44 012,04 2 873 814,12 

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL 

Eget kapital 

   

2090 Fritt eget kapital -189 700,09 0,00 -189 700,09 

2099 Årets Resultat 0,00 26 792,96 26 792,96 

Summa eget kapital -189 700,09 26 792,96 -162 907,13 

Obeskattade  reserver 

2190 Tage Karlssons Minnesfond 

 
-117 959,00 

 
0,00 

 
-117 959,00 

2191 Göteborgs Taxklubb Minnesfond -38 131,00 0,00 -38 131,00 

2192 Arvsfond Plaenge -273 144,00 9 423,00 -263 721,00 

2193 Arvsfond m Seifert -1 499 211,49 0,00 -1 499 211,49 

Summa obeskattade reserver -1 928 445,49 9 423,00 -1 919 022,49 

Avsättningar 
   

2291 Aktivitetsbidrag -9 773,50 0,00 -9 773,50 

2292 Förlustbidrag -10 000,00 0,00 -10 000,00 

2295 Medlemsvård och värvning -27 772,00 0,00 -27 772,00 

Summa avsättningar -47 545,50 0,00 -47 545,50 

Kortfristiga skulder 
   

2420 Förskott från kunder -3 200,00 -1 300,00 -4 500,00 

2440 Leverantörsskulder -121 727,00 27 525,00 -94 202,00 

2890 Övriga kortfristiga skulder -10 822,00 -1 285,00 -12 107,00 

2905 Förskott medlemsavgift -528 362,00 -105 168,00 -633 530,00 

Summa kortfristiga skulder -664 111,00 -80 228,00 -744 339,00 

SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL -2 829 802,08 -44 012,04 -2 873 814,12 
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 DENNA PERIOD OMS% UTG SALDO OMS% ACK FÖREG ÅR JMF% 

160101-161231  =>161231  =>151231  
RÖRELSEINTÄKTER 

Försäljning 
      

3000 Material -11 008,50 0,6 -11 008,50 0,6 -13 975,00 78,8 

3009  Gratismedlemmar -121 500,00 6,8 -121 500,00 6,8 -60 600,00 200,5 

3010  Medlemsavgifter -1 207 267,00 67,9 -1 207 267,00 67,9 -1 176 947,00 102,6 

3011  Uppfödarregister -19 199,11 1,1 -19 199,11 1,1 -19 050,00 100,8 

3012 Drevkonferens -17 980,00 1,0 -17 980,00 1,0 0,00 0,0 

3013  Stambokföringsavgift -213 840,00 12,0 -213 840,00 12,0 -180 740,00 118,3 

3014 Web-shop 0,00 0,0 0,00 0,0 -392,00 0,0 

3019 Taxkonferens -9 240,00 0,5 -9 240,00 0,5 0,00 0,0 

3020 Resultatdokumentation -45 530,00 2,6 -45 530,00 2,6 -37 595,00 121,1 

3021 Drevdomarkonferens 2015 0,00 0,0 0,00 0,0 -8 750,00 0,0 

3022 Raskompendium -200,00 0,0 -200,00 0,0 0,00 0,0 

3098 Intäkter SKK Hunddata för VF -19 200,00 1,1 -19 200,00 1,1 0,00 0,0 

3240 Ungdomsläger -27 993,00 1,6 -27 993,00 1,6 -33 900,00 82,6 

3500 Fakturerade kostnader -49,00 0,0 -49,00 0,0 0,00 0,0 

3520 Fakturerade frakter -2 204,00 0,1 -2 204,00 0,1 -3 024,00 72,9 

3620 Annonser -38 240,00 2,2 -38 240,00 2,2 -33 252,73 115,0 

3630 Sponsring Agria -35 635,00 2,0 -35 635,00 2,0 -36 556,00 97,5 

3631 Ianspråkstagna fonder -9 423,00 0,5 -9 423,00 0,5 -16 527,00 57,0 

3740 Öresutjämning -1,50 0,0 -1,50 0,0 -0,50 300,0 

Summa försäljning -1 778 510,11 100,0 -1 778 510,11 100,0 -1 621 309,23 109,7 

Övriga  rörelseintäkter 
      

3908 Utfakt kostn TF 0,00 0,0 0,00 0,0 -58 906,00 0,0 

Summa övriga rörelseintäkter 0,00 0,0 0,00 0,0 -58 906,00 0,0 

SUMMA  RÖRELSEINTÄKTER -1 778 510,11 100,0 -1 778 510,11 100,0 -1 680 215,23 105,9 

RÖRELSEKOSTNADER 
      

Material och varor 

4000 Material 

 
18 753,00 

 
1,1 

 
18 753,00 

 
1,1 

 
6 342,00 

 
295,7 

4002 Hedersmärken -677,00 0,0 -677,00 0,0 11 045,00 -6,1 

4009  Gratismedlemmar 121 500,00 6,8 121 500,00 6,8 60 600,00 200,5 

4010 Inköp material och varor 800,00 0,0 800,00 0,0 350,00 228,6 

4019 Taxkonferens 28 920,00 1,6 28 920,00 1,6 0,00 0,0 

4020 Resultatdokumentation, (Ej SKK) 0,00 0,0 0,00 0,0 18 750,00 0,0 

4021  Drevdomarkonferens 30 648,00 1,7 30 648,00 1,7 0,00 0,0 

4098 Kostnader SKK hunddata för VF 13 140,00 0,7 13 140,00 0,7 0,00 0,0 

4099  Stambokföringsavgifter 204 240,00 11,5 204 240,00 11,5 180 875,00 112,9 

4140 Avel- & Uppfödarkonferens 0,00 0,0 0,00 0,0 1 800,00 0,0 

4240 Ungdomsläger 49 196,00 2,8 49 196,00 2,8 64 854,00 75,9 

Summa material och varor 466 520,00 26,2 466 520,00 26,2 344 616,00 135,4 

Bruttovinst -1 311 990,11 73,8 -1 311 990,11 73,8 -1 335 599,23 98,2 

Övriga externa rörelseutgifter 

5010  Styrelsesammanträden 

 
14 522,00 

 
0,8 

 
14 522,00 

 
0,8 

 
6 214,00 

 
233,7 

5011 Kommittékostnader 2 770,00 0,2 2 770,00 0,2 911,00 304,1 

5012  Jaktprovskonferens 0,00 0,0 0,00 0,0 24 000,00 0,0 

5013 Konferens kost & logi 4 986,00 0,3 4 986,00 0,3 8 795,50 56,7 

5090 Övriga lokalkostnader 25 000,00 1,4 25 000,00 1,4 30 500,00 82,0 

5410 Datakostnader 20 843,23 1,2 20 843,23 1,2 30 268,23 68,9 

5420  Taxdata/Jyckedata 4 569,00 0,3 4 569,00 0,3 5 069,00 90,1 

5440 Katalog för PC 5 900,00 0,3 5 900,00 0,3 0,00 0,0 

5450  Förbrukningsinventarier 11 024,00 0,6 11 024,00 0,6 0,00 0,0 

5460  Förbrukningsmaterial 0,00 0,0 0,00 0,0 1 705,00 0,0 
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 160101-161231  =>161231  =>151231  
5616 Trängselskatt 146,00 0,0 146,00 0,0 0,00 0,0 

5619  Parkeringskostnader 2 020,00 0,1 2 020,00 0,1 1 867,00 108,2 

5800 Resekostnader 22 978,00 1,3 22 978,00 1,3 41 979,00 54,7 

5830 Kost och logi 24 628,53 1,4 24 628,53 1,4 11 726,79 210,0 

5890 Övriga resekostnader, taxi mm 2 493,56 0,1 2 493,56 0,1 4 075,00 61,2 

5910 Annonser 8 996,00 0,5 8 996,00 0,5 4 000,00 224,9 

6110 Kontorsmaterial 9 893,50 0,6 9 893,50 0,6 6 089,76 162,5 

6210 Telefon 18 667,00 1,0 18 667,00 1,0 22 501,00 83,0 

6230 Internet 2 734,00 0,2 2 734,00 0,2 0,00 0,0 

6250 Postbefodran 137 631,35 7,7 137 631,35 7,7 127 798,00 107,7 

6500 Datakostnader konsult 500,00 0,0 500,00 0,0 1 500,00 33,3 

6530 Redovisningstjänster 2 976,00 0,2 2 976,00 0,2 2 976,00 100,0 

6540 IT-tjänster 37 502,00 2,1 37 502,00 2,1 2 511,00 ###.# 

6550 Konsultarvode 165 374,00 9,3 165 374,00 9,3 126 250,00 131,0 

6551 Medlemshantering SKK 163 494,00 9,2 163 494,00 9,2 157 987,00 103,5 

6570 Bankkostnader 3 008,00 0,2 3 008,00 0,2 2 650,00 113,5 

6590 Tryckkostnader 181 400,00 10,2 181 400,00 10,2 259 318,00 70,0 

6901 Nordisk Segrarutställning 0,00 0,0 0,00 0,0 268,00 0,0 

6902 WUT 1 169,50 0,1 1 169,50 0,1 1 166,75 100,2 

6903 Nordisk Landskamp 0,00 0,0 0,00 0,0 3 531,06 0,0 

6904 Spår-SM 22 591,50 1,3 22 591,50 1,3 22 583,00 100,0 

6905 Drev-SM 22 591,50 1,3 22 591,50 1,3 23 133,00 97,7 

6906 Kennelfullmäktige 0,00 0,0 0,00 0,0 22 805,00 0,0 

6907 Småhunds-SM 0,00 0,0 0,00 0,0 8 000,00 0,0 

6908 Taxfullmäktige 0,00 0,0 0,00 0,0 176 535,00 0,0 

6910 SKK Klubbförsäkring 570,00 0,0 570,00 0,0 570,00 100,0 

6911 Ungdomsstipendie 3 000,00 0,2 3 000,00 0,2 3 000,00 100,0 

6970  Tidningar/Tidsskrifter/Facklitt 0,00 0,0 0,00 0,0 619,00 0,0 

6990 Övriga kostnader 1 950,00 0,1 1 950,00 0,1 1 925,00 101,3 

6993 Andel medlemsavgift lokalavdelning 223 245,00 12,6 223 245,00 12,6 223 955,00 99,7 

6994 Bidrag lokalförening övrigt 30 643,50 1,7 30 643,50 1,7 31 638,00 96,9 

Summa övriga externa rörelseutgifter 1 179 817,17 66,3 1 179 817,17 66,3 1 400 420,09 84,2 

Utgifter för personal 
      

7010 Löner kollektivanställda 103 181,00 5,8 103 181,00 5,8 85 335,00 120,9 

7014 Löner< 1.000 kr 999,00 0,1 999,00 0,1 999,00 100,0 

7331 Bilersättningar, skattefria 23 089,00 1,3 23 089,00 1,3 32 690,50 70,6 

7510 Lagstadgade sociala avg 27 714,00 1,6 27 714,00 1,6 18 916,00 146,5 

7630 Uppvaktning 3 982,90 0,2 3 982,90 0,2 4 337,00 91,8 

Summa utgifter för personal 158 965,90 8,9 158 965,90 8,9 142 277,50 111,7 

SUMMA  RÖRELSEKOSTNADER 1 805 303,07 101,5 1 805 303,07 101,5 1 887 313,59 95,7 

Rörelseresultat 26 792,96 1,5 26 792,96 1,5 207 098,36 12,9 

Finansiella poster 
      

8311 Ränteintäkter från bank 0,00 0,0 0,00 0,0 -19 662,27 0,0 

Summa finansiella poster 0,00 0,0 0,00 0,0 -19 662,27 0,0 

Resultat efter finansiella poster 26 792,96 1,5 26 792,96 1,5 187 436,09 14,3 

Resultat före skatt 26 792,96 1,5 26 792,96 1,5 187 436,09 14,3 

ÅRETS RESULTAT 26 792,96 1,5 26 792,96 1,5 187 436,09 14,3 
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         Bilaga 5 
           Dagordn.punkt 11 

       

       Vidtagna åtgärder med anledning av beslut vid TF 2013 + 2015      
             (nedan angivna paragrafer hänvisar till TF:s protokoll )                                         

 

TF 2013: 

§ 25 mot 6: Motion ang. championat spårprov: 

  Vid sista regelrevideringen gällande championat så verkade SvTK för att återinföra     

  ordinarie etta på viltspårprov för att bli SE VCH men fick tyvärr inget gehör för det 

                        av SKK.  

   

§ 26 mot 7: Motion ang. grytchampionat: 

  Vid sista regelrevideringen gällande championat så verkade SvTK för att införa 

    kravet på två godkända grytjaktprov för att bli SE JgCH. Detta godkändes av SKK 

  och fr.o.m. 2017-01-01 gäller detta.   

 

§ 28 mot     Motion ang. krav på ordinarie prov för drevchampionat: 

9+10:  Vid sista regelrevideringen gällande championat så verkade SvTK för att återinföra 

  kravet på ett förstapris vid ordinarie drevprov för att bli SE JdCH. Detta avslogs 

  först av SKK men efter överklagan gick det igenom och gäller fr. o.m. 2017-01-01. 

 

 

  Fortsättning TF 2015 nästa sida >>> 
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            forts. Bilaga 5 

                                Dagordn.punkt 11 

TF 2015: 

§ 21 mot 2:  Motion ang. uppdatering av anmälningsblankett: 

Anmälningsblanketten är uppdaterad och klar med ruta för att skriva in hundens 

chip-nummer. 

 

§ 26 mot 7: Motion ang. provledares möjlighet att starta hund: 

  Åtgärdat och klart då det är inskrivet i arbetsordningen enligt motionärens önskan. 

 

§ 27 mot 8: Motion ang. elektroniskt drevprovsprotokoll:  

  HS beslöt att avvakta med införandet av elektroniska drevprovsprotokoll tills det att 

det visade sig hur de nya drevprovsreglerna blev och fastställdes samt att HS under 

innevarande mandatperiod har slutit ett avtal med SKK om att ingå i den grupp av 

Jakthundsklubbar som kommer att delta i det av SKK initierade IT-stödet för att 

arrangera jaktprov.   

HS ville även försäkra sig om att samtliga lokalklubbar rapporterar och fyller i 

protokollen på samma sätt. HS avsikt var därför att ta upp och gå igenom även detta   

med elektroniskt drevprovsprotokoll vid drevregelkonferensen i april 2016,  

tyvärr ramlade det mellan stolarna och blev ej av.  Detta är alltså inte åtgärdat ännu. 

 

§ 34 mot 15: Motion ang. förändringar i viltspårprotokollen: 

  (SkåTK) SBTK ville att HS ska motionera till SKK om förbättring av spårprovs- 

  protokollen – kryssrutor återinföras + poängsättning åter. Detta är gjort, utan resultat. 

  

§ 35 mot 16: Motion ang. SvTKs medlemskort: 

HS har i samarbete med SKKs medlemsavdelning utformat ett medlemskort som ska 

tydliggöra bättre att det just gäller SvTK med egen färg och logga, även på kuverten. 

Dessa började gälla under 2016. 

 

§ 38+29 mot  Motioner ang. rätt att starta på drevprov:  

18+19:  Åtgärdat, det är infört i drevprovsreglerna att gälla fr.o m 2017.07.01. 

  Rätt att starta på drevprov utan utställningsmerit tills tre 1:a pris erhållits. 

 

§ 39 mot 20: Motion ang. kallelse till drevprovskonferens: 

  HS har tagit till sig att särskilja på avelsfrågor respektive regelfrågor för jaktprov 

  och att om det ska avhandlas och beslutas om något om t. ex. drevprov ska det kallas  

  till drevprovskonferens, vilket är gjort våren 2016.  

 

§ 43 mot 24: Motion ang. avelspoäng för gdk anlagsprov-gryt: 

Ändring har gjorts gällande avelspoängen för anlagsprov-gryt. Numera gäller poängen: 

karaktärsprov/grytanlagsprov kvalitet 2 = 3p, grytanlagsprov kvalitet 1= 5p 

grytjaktprov = 8p. Vid meriter tagna utomlands används Nordisk samlingstabell 

  för jämförelse av poäng.  

 

§ 46 mot 27: Motion ang. ändring i RAS gällande rekommendation om ögonlysning: 

  Ärendet är pågående, inför kommande RAS-revidering.   
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    Bilaga 6 

     Dagordn.punkt 13:1 

Verksamhetsplan 2018 - 2019 

 
Klubbens huvudmål finns preciserade i § 1 i stadgarna. 

Huvudstyrelsen föreslår att vi inom de närmaste två (2) åren koncentrerar 

verksamheten till: 

 

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 2017.  

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.  

 

A: 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 . 

 

B:  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 idogt för att Småhunds-SM återigen 

kommer att arrangeras årligen. Verka för att fler startar sina taxar på drevprov. Utbilda 

drevprovsdomare. Påbörja arbete med kommande drevregelrevidering samt arrangera drevkonferenser 

regionvis tillsammans med lokalklubbarna. 

 

C: Viltspårprov 

Årligen arrangera, genom lokalklubbs försorg, SM i viltspårprov. Utbilda spårprovsdomare. 

Arrangera viltspårkonferens-/er. 

 

Vision: Att på ett adekvat sätt och utan risk för rovdjursangrepp fortsätta kunna använda taxen i 

jaktsammanhang samt att fler startar sina taxar på drev- och grytprov. 
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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. 

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 jakt- och övriga hundtidningar.  

Vision: Att öka intresset för taxrasen, sprida information och kunskap om taxen som  både jakt- och 

sällskapshund. 

 

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. Fortsätta samarbetet med övriga nordiska 

taxklubbar. 

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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 Bilaga 2 

 Dagordning punkt 13:2 

BUDGET 
      

Reviderad 
  Svenska Taxklubben 

 
Utfall Budget Utfall Budget Budget Budget Budget  Budget 

   
2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2019 

INTÄKTER 
      

  
  Medlemsavgifter 

 
1176947 1300000 1207267 1370000 1370000 1300000 1300000 1300000 

Försäljning material 
 

16999 70000 13463 20000 20000 20000 15000 15000 

Förs Taxvideo/bok/Web-shop 392 0 0 0 0 0 0 0 

Resultatdokumentation 
 

37595 50000 64730 50000 50000 65000 65000 65000 

Annonser 
  

33253 100000 38240 50000 50000 40000 40000 40000 

Sponsring 
  

36556 
 

32635 
  

30000 30000 30000 

Övriga intäkter 
 

19051 25000 19187 15000 15000 15000 20000 20000 

Summa intäkter 
 

1320793 1545000 1375522 1505000 1505000 1470000 1470000 1470000 

KOSTNADER 
    

     
 

  
  Direkta kostnader 

      
  

  Inköp material 
 

-5132 -25000 -20865 -15000 -15000 -20000 -20000 -20000 

Kostnader materialförvaltning -50463 -25000 -12000 -20000 -20000 -12000 -12000 -12000 

Kostnader avelsråd 
 

-27279 -30000 -14881 -30000 -30000 -50000 -30000 -30000 

Tidskriften Taxen tryckning -226077 -280000 -181400 -220000 -220000 -220000 -200000 -200000 

Tidskriften Taxen porto 
 

-108869 -140000 -111361 -110000 -110000 -110000 -115000 -115000 

Tidskriften Taxen övrigt 
 

-127630 -125000 -128305 -130000 -130000 -130000 -130000 -130000 

Resultatdokumentation 
 

-48244 -50000 -35723 -50000 -50000 -50000 -50000 -50000 

Medlemshantering 
 

-175367 -120000 -187720 -175000 -175000 -190000 -200000 -200000 

Lagerförändring 
 

-11045 
 

-123 
  

  
  Summa direkta kostnader -780106 -795000 -692378 -750000 -750000 -782000 -757000 -757000 

Övriga kostnader 
      

  
  Arvoden 

  
-52040 -100000 -78499 -75000 -75000 -75000 -80000 -80000 

Arbetsgivaravgifter 
 

-9425 -30000 -20584 -15000 -15000 -15000 -25000 -25000 

Reseersättning 
 

-485 -10000 -1038 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 

Lokalhyra 
  

-16500 -30000 -16000 -20000 -20000 -20000 -40000 -30000 

Styrelsesammanträden 
 

-52790 -100000 -61227 -75000 -75000 -75000 -75000 -75000 

Kostnad kommittér 
 

-858 -30000 -4907 -10000 -10000 -10000 -10000 -10000 

Datakostnader 
 

-2511 -20000 -15749 -10000 -10000 -10000 -20000 -20000 

Kontorsmaterial 
 

-8525 -10000 -19719 -10000 -10000 -10000 -20000 -20000 

Taxfullmäktige 
 

-120323 -150000 -1517 0 -150000 -150000 0 -150000 

Tele/data 
  

-37174 -30000 -14735 -30000 -30000 -30000 -5000 -5000 

Porto 
  

-624 -10000 -2121 -10000 -10000 -10000 -5000 -3000 

Drev-SM 
  

-23133 -20000 -22592 -20000 -20000 -20000 -20000 -20000 

Spår-SM 
  

-22583 -25000 -23331 -20000 -20000 -20000 -20000 -20000 

Nordisk Segrarutställning -3416 0 -1699 0 -20000 -20000 -5000 -5000 

Konferenser & utbildning 
 

-10079 -25000 -22230 -15000 -15000 -15000 -20000 -20000 

Ungdomslägret 
 

-15000 
 

-14000 -10000 -10000 -10000 0 0 

Jaktprovskonferens 
  

-5000 
 

-5000 -5000 -55000 -55000 -5000 

Domarkonferens 
 

-22686 0 -15221 0 0 0 0 0 

SKK Kennelfullmäktige 
 

-25874 -20 000 0 0 -20000 -20000 0 -20000 

Nordisk Tax,  WUT 
 

-13298 -15000 -14074 -10000 -10000 -10000 -15000 -15000 

Försäkringar 
 

-570 -1000 -570 -1000 -1000 -1000 -1000 -600 

Övriga kostnader 
 

-33022 -25000 -105502 -25000 -25000 -65000 -35000 -35000 

Bidrag lokalavdelningar 
 

-223955 -270000 -223245 -225000 -225000 -225000 -225000 -225000 

Bidrag PR 
  

-34638 
 

-30644 -20000 -20000 -20000 -30000 -30000 

Övriga tävlingar 
 

-18276 -20000 -733 -20000 -20000 -20000 -20000 -20000 

Summa övriga kostnader -747785 -946000 -709937 -631000 -821000 -911000 -731000 -838600 
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Resultat efter avskrivningar -207098 -196000 -26793 124000 -66000 -223000 -18000 -125600 

        
  

  Finansiella poster 
      

  
  Ränteintäkter 

 
19662 10000 0 50000 0 0 0 0 

Övr. fin. Kostnader 
 

0 -10000 0 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 

Utdelning 
   

0 
 

0 0 0 0 0 

Övr.fin. Intäkter 
    

0 0 0 0 0 

Summa finansiella poster 19662 0 0 49000 -1000 -1000 -1000 0 

        
  

  Årets resultat 
 

-187436 -196000 -26793 173000 -67000 -224000 -19000 -126600 

        
  

  Beräknat 
       

  
  Medlemsavg.  &  ers.lokalavd. 

     
  

  Antal medlemmar 
 

5017 5000 5108 5000 5000 5000 5000 5000 

        
  

  Medlemsavgift 
 

250 250 300 300 300 300 300 300 

Familjemedlemsavgift 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 

        
  

  Lokalavd. andel medlemsavg. 50 50 50 50 50 50 50 50 
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    Bilaga 8 

     Dagordn.punkt 13:3 

MEDLEMSAVGIFTEN 

 

Enligt stadgarna § 5 för Svenska Taxklubben fastställs ramarna för medlemsavgiftens 

storlek av Taxfullmäktige. 

 

Avgiften för åren 2016 och 2017: 

Taxfullmäktige 2015 beslöt att fr.o.m. 2016 höja medlemsavgiften till 300 kronor för fullt 

betalande medlem och ha kvar oförändrad avgift 100 kronor för familjemedlem. 

Lokalavdelningarnas andel av medlemsavgiften för åren 2016 och 2017 utgår med belopp 

utgörande 25 kronor per ordinarie (fullbetalande) medlem multiplicerat med det totala antalet 

ordinarie (fullbetalande) medlemmar per den 30 september respektive år + en fast summa som 

beräknas på 25 kronor per ordinarie (fullbetalande) medlem i SvTK, delat på 20 lokalavdelningar.  

 

 

För 2015 och 2016 har medlemsavgiften utgått med 250 kronor respektive 300 kronor 

(familjemedlem 100 kronor). 

Medlemsantalet har vid utgången av 2015 och 2016 varit 5017 respektive 5108 medlemmar. 

De i boksluten för nämnda åren redovisade resultaten visar sammantaget ett underskott av  

214 229 kronor.   

 

Budgeten för 2017 visar ett underskott  på 67 000 kronor. (reviderad budget -224 000 kr.) 

I denna budget har lokalavdelningarnas andel i medlemsavgiften upptagits till 25:- per 

ordinarie (fullbetalande) medlem multiplicerat med det totala antalet ordinarie (fullbetalande) 

medlemmar per den 30 september respektive år + en fast summa som beräknas på 25 kronor 

per ordinarie (fullbetalande) medlem totalt i SvTK, delat på 20 lokalavdelningar. 

 

 

Avgiften för åren 2018 och 2019: 

Taxfullmäktige 2017 skall besluta om medlemsavgiften för åren 2018 och 2019. 

En av huvudstyrelsens uppgifter är att anpassa kostnaderna till intäkterna.  

Detta sker genom upprättande och uppföljning av budget för varje år. 

 

Förslag till beslut: 

Under hänvisning till ovanstående föreslår huvudstyrelsen Taxfullmäktige 

 

1. huvudstyrelsen bemyndigas att för 2018 och 2019 – under förutsättning att verksamheten 

så kräver – höja medlemsavgiften till maximalt 325 kronor för fullt betalande medlem 

och till maximalt 125 kronor för familjemedlem. 

 

2.  lokalavdelningarnas andel i medlemsavgiften för åren 2018 och 2019 utgår med ett 

belopp utgörande 25 kronor per ordinarie (fullbetalande) medlem multiplicerat med det 

totala antalet ordinarie (fullbetalande) medlemmar per den 30 september respektive år + 

en fast summa som beräknas på 25 kronor per ordinarie (fullbetalande) medlem totalt i 

SvTK, delat på 20 lokalavdelningar. 
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      Bilaga 9 

   Dagordn.punkt 14 

Taxfullmäktige 2017 

Valberedningens förslag för val till huvudstyrelse i SvTK 

 

Agneta Ståhle  omval  2 år ordförande 

Johan Axelsson omval  4 år ledamot 

Marie Jacobsson nyval  4 år ledamot (kassör) 

Carina Olsson omval  4 år ledamot 

Gerhard Lilliestierna nyval  4 år ledamot 

Mårten Sjöblom nyval  4 år ledamot 

Anders Westrin fyllnadsval  2 år ledamot 

Alf Andersson fyllnadsval/omval 2 år ledamot 

 

 

       Bilaga 10 

       Dagordn.punkt 15 

Revisorer 

Annika Johansson omval  2 år 

Bernt Ivarsson omval  2 år 

 

Valberedningen har deltagit på ett möte med HS i Stockholm samt haft ett eget möte i Motala. 

Vi har också följt styrelsens arbete genom protokoll och personliga kontakter. 

Valberedningen har varit enig i ställda förslag. 

2017-02-21 

Conny Andersson - sammankallande  

Annelie Helander 

Jörgen Fransson 

Jan-Olof Olsson 
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        Bilaga 11 

              Dagordn.punkt 19A 

 

Huvudstyrelsens förslag ang. ersättning till styrelseledamöter, revisorer, 

Kommittéledamöter, fullmäktige m fl.          
 

 

Huvudstyrelsen föreslår att ersättning till styrelseledamöter, revisorer, kommittéledamöter, 

fullmäktige m fl. skall utgå enligt gällande statligt avtal. 

 

I de fall då helinackordering tillämpas och kostnaderna härför betalas av SvTK, vid konferenser 

eller vid Taxfullmäktiges ordinarie möten, skall traktamentsersättningar icke utgå. 

Reseersättning utgår för lämpligaste färdsätt. Ersättning för resa med egen bil utgår  

med den del av ersättningen som är skattefri. Ersättning härutöver skall icke utgå. 

 
 

Resekostnader för fullmäktige betalas av respektive lokalavdelning. 

För kostnader för kost och logi (helinackordering) svarar SvTK 

(enligt § 7 mom 2 i SvTKs stadgar). 

Traktamentsersättning utgår ej. 

 
 

Förslag till beslut:  

 

Taxfullmäktige beslutar att fastställa av HS föreslagna ersättningar. 
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         Bilaga 12 

Dagordn.punkt 19B 

Huvudstyrelsens förslag till Hedersmedlemmar i SvTK 

 

Huvudstyrelsen föreslår att Taxfullmäktige 2017 beslutar om att rösta för att Marie Kvenild, 

Anders Öberg och Björn Lindblom väljs som Hedersmedlemmar i SvTK. 

 

Marie Kvenild:  Har varit medlem i SvTK sedan slutet av 1990-talet. Hon har under en 

längre period varit styrelsemedlem i JhTK, bl.a kassör. Blev invald i huvudstyrelsen för SvTK 

2009, men hade redan då varit aktiv i SvTK/DAK sedan 2007. Marie har efter att hon utträtt 

ur HS fortsatt att ingå i SvTK/DAK där hon bland annat sköter uppdateringar av Jyckedata 

etc. Hon är även SvTKs representant vid SKKs förstudie för framtagandet det nya 

dataprogrammet för jaktprov ”att arrangera jaktprov”, vilket görs i samråd mellan SKK och 

samtliga jakthundsklubbar. 

Anders Öberg:  Har varit medlem i SvTK sedan slutet av 1960-talet/början av 1970-talet. 

Han har bl.a ingått i valberedningen samt varit revisor åt SmTK och sedemera ordförande 

under 14 år i KTK.  Anders blev invald i huvudstyrelsen för SvTK 2007 och har där varit vice 

ordförande under hela tiden, med undantag under 1 år då han fungerade som ordförande. Han 

har ingått i SvTK/JPK hela tiden och har haft ansvaret för drevdomarutbildningen under   en 

period. 

Björn Lindblom:  Har varit medlem i SvTK sedan slutet av 1970-talet/början av 1980-talet. 

Har varit styrelsemedlem i KTK under ca 12 år, 10 av dessa som sekreterare.  

Björn blev invald i huvudstyrelsen för SvTK 2011 och har hela tiden ingått i SvTK/JPK,  

där han bl.a haft ansvaret för spår- och drevdomarutbildningen. 

 

Förslag till beslut:   

 

Taxfullmäktige beslutar att bevilja HS förslag om Hedersmedlemmar i SvTK 
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          Bilaga 13 A-C 

                Dagordn.punkt 19C 
 

Huvudstyrelsens förslag till stadgeändring 

 

 
Vid Kennelfullmäktige (KF) 2015 så beslutades att samtliga i organisationen ingående 

hundklubbar ska ha samma typstadgar. 

Det har även nyligen påpekats i protokoll från SKK/FK att SvTK borde se till att byta ut 

sina stadgar mot samma typstadgar som övriga hundklubbar i organisationen. 

Av den anledningen så har SvTK reviderat sina stadgar enligt beslutet. 

Detta gäller både SvTK:s och lokalklubbarnas stadgar.  

Huvudstyrelsen vill att Taxfullmäktige (TF) 2017 bifaller förslaget och beviljar 

stadgeändringen gällande Stadgar för SvTK samt stadgar för SvTK:s lokalklubbar. 

 

 

 
Förslag till beslut:  

 

Taxfullmäktige beslutar att bifalla HS förslag och bevilja stadgeändringen gällande stadgar 

för SvTK samt SvTK:s lokalklubbar 



  
 STADGAR FÖR SVENSKA TAXKLUBBEN 

(fastställda vid TF 2005) 
 
INLEDNING 
Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för 
de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar – benämnda medlemsorganisationer 
– är länsklubbar, specialklubbar, genom särskilt tecknade avtal rasklubbar och 
ungdomsklubb. 
 
Svenska Taxklubben (SvTK) ingår som specialklubb i SKK och skall som sådan arbeta för 
SKK:s och medlemsorganisationernas gemensamma mål med de i SvTK ingående raserna. 
 
SvTK:s verksamhet omfattar de raser för vilka delegering från SKK:s Centralstyrelse erhållits 
i samråd med SvTK. 
 
Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade 
bestämmelser och föreskrifter. 
 
I den mån stadgar för SvTK strider med SKK:s stadgar gäller stadgar för SKK. 
 
§ 1 MÅL 

För Svenska Taxklubben (SvTK) gäller det för Svenska Kennelklubbens (SKK:s) 
medlemsorganisationer gemensamma målet att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för 
hunden, hundägaren och hundägandet, genom att i SvTK 
 
 främja och väcka intresse för avel av såväl fysiskt som mentalt sunda, jaktligt och 

exteriört förstklassiga taxar. 
 
 bevara och utveckla taxarnas specifika egenskaper och verka för utveckling av jaktligt 

och praktiskt bruk och dressyr av denna ras. 
 
     informera och sprida kunskap om taxens beteende, dess fostran, utbildning och vård. 
 
 bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för taxägare och 

taxuppfödare. 
 
 verka för en hundhållning anpassad efter samhällets krav. 

 
§ 2 VERKSAMHET 

För att nå uppsatt mål skall SvTK 
1. Informera och sprida kunskap om SKK och SvTK  – dess mål, organisation och 

arbetsformer.        
2. Informera om till SvTK hörande rasvarianter och deras användningsområden. 
3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med SKK:s upprättade riktlinjer. 
4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för SvTK:s rasvarianter inom och utom  

landet. 
5. Utbilda uppfödare, taxägare och taxar taxägare så att taxarnas rasspecifika 

egenskaper kan komma till användning. 
6. Utforma regler för jakt- och bruksprov  samt utbilda, auktorisera och avauktorisera 

domare för provverksamheten. 
7. Anordna prov och utställningar i enlighet med SKK:s bestämmelser. 
8. Stödja och medverka i SKK:s forskningsarbete. 
9. Delta i samråd inom SKK-organisationen och andra intresseorganisationer. 
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§ 3 ORGANISATION 

SvTK är en rikstäckande organisation. SvTK är organiserad i lokalklubbar. Lokalklubbens 
medlemmar utgörs av de medlemmar i SvTK som bor inom området.  
 
SvTK är en ideell förening utan ekonomiska ändamål. För dess skulder häftar endast dess 
tillgångar. 
 
SvTK:s högsta beslutande organ är Taxfullmäktige (TF). SvTK:s verkställande och 
förvaltande organ är huvudstyrelsen (HS).  SvTK:s verksamhet handhas även av 
lokalklubbar, vilkas verksamhet regleras i särskilda stadgar. 
Bildandet av ny lokalklubb beslutas av TF se § 10. 
 

§ 4 MEDLEMSKAP 

Enskild person blir medlem i SvTK genom betalning av fastställd medlemsavgift. Uppstår 
frågan om klubbtillhörighet avgörs ärendet av HS.  
Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom.  
Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem utom 
vad avser rösträtt. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. 
 
Medlem skall följa SvTK:s stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem skall också i 
enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon 
befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat 
behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller 
mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning skall särskilt följa SKK:s regler i 
dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver. 
 
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot av eller 
ersättare i styrelse, kommitté eller motsvarande inom SvTK för den delen av organisationen 
anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige.    
 
TF kan, efter förslag från HS, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till 
hedersmedlem. 
 
Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven 
medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKK:s 
stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKK:s 
disciplinnämnd.    
 
Medlem skall följa SvTK:s stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter. Medlem skall 
också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att 
någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. 
Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till 
inackordering, dressyr eller trimning skall följa SKK:s bestämmelser i dessa avseenden och 
underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver. 
 
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot av eller ersättare 
i  styrelse, kommitté eller motsvarande inom SvTK för den delen av organisationen anställningen 
avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige.    
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§ 5 MEDLEMSAVGIFT 
 
Ramarna för medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie TF. Om flera personer i samma 
familjehushåll är medlemmar i SvTK behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. 
Övriga medlemmar betalar av TF fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller 
inte SvTK:s publikationer. 
 
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter 
som helbetalande medlem. 
 
§ 6 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD 

SvTK:s verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.  
Med mandatperiod avses i dessa stadgar: 

 för delegater till TF: tiden från och med det TF till vilken delegaten valts, till därpå 
kommande TF 

 för andra personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det TF, vid vilket valet skett, 
till och med nästkommande TF eller till och med det TF som mandatperioden avser. 

TF delegat, vars medlemskap upphört i SvTK, kan inte kvarstå som TF delegat. 
 
§ 7 TAXFULLMÄKTIGE (TF) 

Moment 1 TF, ordinarie och extra 

Ordinarie TF skall hållas vartannat år under april eller maj månad. Tid och plats för TF skall 
meddelas i tidskriften Taxen senast i tredje numret året före TF och i Taxen nr. 1 samma år. 
Kallelse, förvaltningsberättelser, balans- och resultaträkningar, revisorernas berättelser, 
valberedningens förslag, HS yttrande och förslag till beslut över inlämnade motioner samt 
handlingar i de ärenden som skall behandlas vid TF skall senast två veckor före TF vara 
lokalavdelningarnas styrelse- och TF-delegater tillhanda. 
 
Extra TF skall hållas om revisorerna eller minst 1/3 av TF delegaterna så yrkar. 
Huvudstyrelsen kan också kalla till extra TF om huvudstyrelsen bedömer att särskilda skäl 
för detta föreligger. Yrkande om extra TF skall vara skriftligt och ställas till huvudstyrelsen 
samt innehålla uppgift om det eller de ärenden som skall tas upp till behandling samt skäl till 
yrkandet. Extra TF skall hållas inom 60 dagar från den dag då yrkandet inkom till 
huvudstyrelsen. 
 
Kallelse till extra TF skall senast två veckor före mötet av huvudstyrelsen sändas per post till 
varje lokalavdelning och till varje delegat som finns anmäld hos huvudstyrelsen. Med 
kallelsen skall bifogas handlingar i det eller de ärenden som skall behandlas. Vid extra TF får 
till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen. 
Tid och plats för TF bestäms av HS. 
 
Moment 2 Taxfullmäktigedelegater (TF delegater) 

TF delegater utses av lokalklubbarnas styrelser. Lokalklubben utser en ordinarie delegat 
jämte en ersättare för varje påbörjat hundratal medlemmar i lokalklubben vid utgången av 
kalenderåret närmast före det år som ordinarie fullmäktigemöte skall äga rum. Varje 
lokalklubb förfogar över lika många röster som delegater. Finner lokalklubben att den ej 
önskar utse det antal delegater som den har rätt till, kan den överlåta en röst till delegat från 
den egna lokalklubben. TF delegat får förfoga över högst två röster.  
TF delegat eller ersättare får endast representera en lokalklubb. 
 
Ersättning för kostnader för TF delegaterna och övriga angivna personer enligt dessa 
stadgar beslutas av HS senast 31 december året före TF.  
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Valbar till TF delegat är medlem som under året fyller 16 år och som inte  
har TF:s uppdrag som ledamot i huvudstyrelsen, ej heller som SvTK:s revisor eller 
revisorssuppleant. 
Lokalklubben skall senast den 8 mars det år som ordinarie TF äger rum anmäla till SvTK:s 
sekreterare namn och adress på sin eller sina fullmäktigedelegater. Skickar lokalklubben 
färre TF delegater än vad klubben har röster till, skall även anges vilka av TF delegaterna 
som har rätt till fler än en röst.  
Eventuellt inträde av ersättare under mandatperioden skall anmälas till HS. 
 

Moment 3 Närvarorätt mm 

Vid TF har varje medlem rätt att närvara i mån av plats. 
Enskild motionär som ej är delegat har rätt att föredra sin egen motion. 
Vid TF har följande personer rätt att närvara och rätt att yttra sig men ej rätt att delta i beslut. 
De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening. 

 Ledamot och suppleant i SKK:s centralstyrelse eller annan ac Centralstyrelsen 
utsedd person. 

 SKK:s verkställande direktör. 
 Ledamot i SvTK:s huvudstyrelse. 
 Av fullmäktige vald ordförande, vice ordförande och protokollförare för 

fullmäktigemötet. 
 Revisorer och revisorssuppleanter. 
 SvTK:s avelskommittéråd. 

Följande personer har endast rätt att närvara 
 Ledamöter i valberedningen – har yttranderätt i frågor som rör val. 
 Redaktörer för medier inom SvTK – har yttranderätt i frågor som rör medier inom 

SvTK. 
 Hedersmedlem i SvTK. 
 SKK:s direktör 
 Ledamot och ersättare/suppleant i SKK:s centralstyrelse eller av centralstyrelsen 

utsedd person. 
Är någon av ovannämnda personer vald delegat gäller för denne samma som för annan vald 
delegat. 
 
Moment 4 Dagordning 

TF öppnas av huvudstyrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som 
huvudstyrelsen utsett. TF avslutas av huvudstyrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, 
av TF mötets ordförande. 
 

Vid ordinarie TF skall följande ärenden förekomma: 

1. Justering av röstlängden. 

2. Val av ordförande och vice ordförande för TF. 

3. Huvudstyrelsens anmälan av protokollförare vid mötet. 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

skall justera protokollet. 

4.5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av vald delegat och av personer 

enligt § 7 mom. 3. 

5.6. Fråga om mötet har blivit behörigen utlyst. 

6.7. Fråga om fullmäktigedelegaterna blivit stadgeenligt kallade. 
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7.8. Fastställande av dagordningen. 

8.9. Huvudstyrelsens årsredovisningar med balans- och resultaträkningar jämte 

revisorernas berättelser samt redogörelser för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas 

berättelse. 

9.10. Fastställande av balans- och resultaträkningar för respektive verksamhetsår 

samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust. 

10.11. Huvudstyrelsens rapport om de uppdrag föregående TF givit till huvudstyrelsen. 

11.12. Beslut om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen. 

12.13. 1. Beslut om huvudstyrelsens förslag till verksamhetsplan.                                                                              

2. Föredragning av huvudstyrelsens rambudget.                                                                                                

3. Beslut om ram för avgifter för kommande verksamhetsår.                                                                                        

4. Fastställande av rambudget för kommande verksamhetsår. 

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

14.15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9. 

15.16. Val av valberedning enligt § 11. 

16.17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 – 15. 

17.18. Anmälan av den av HS utsedda avelskommitténråden. 

18.19. Ärenden från HS enligt § 7 mom. 6. 

19.20. Behandling av motioner enligt § 7 mom. 6. 

21. Övriga ärenden som har anmälts av HS, lokalavdelning eller enskild TF delegat.  
 
Väcks vid ordinarie TF förslag i ärende, som ej finns upptaget på dagordningen kan 
ärendet tas upp till behandling och beslut om TF så beslutar.  
För att ärendet skall tas upp till behandling och  eventuellt beslut erfordras att ärendet 
biträdes av tre fjärdedelar av de röster som är representerade vid TF.  

 
Moment 5 Röstning 

Rösträtt har endast TF delegat. Röstning med fullmakt får ej ske i annat fall än då 
lokalavdelning överlåter röst eller röster enligt § 7 mom. 1 första stycket. 
 
Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon 
delegat begär detta. 
 
Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högst röstetal. För beslut fordras enkel 
majoritet av de avgivna rösterna utom i fråga enligt § 15 och § 16, samt i övrigt ärende som 
mötet har beslutat att ta upp enligt § 7 mom. 4 punkt 21, där krävs tre fjärdedelar av de röster 
som är representerade vid mötet. 
 
Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av 
tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är delegat. I annat fall avgörs ärendet 
genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom 
lottning. 
 
Eventuell reservation till TF:s beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt, och den skrivna 
reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av 
denne anmälas innan TF förklaras avslutat. 
 



Moment 6 Motioner och ärenden 

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 i Taxen i december samma år.  
En motion skall vara utformad så att den leder fram till ett förslag till beslut. 
HS skall till samtliga lokalavdelningar överlämna ärenden som HS avser att förelägga TF 
samt motioner  senast den 15 januari.  
Samtliga ärenden och motioner skall behandlas på lokalavdelningarnas årsmöten. Resultatet 
av denna behandling skall vara huvudstyrelsen tillhanda senast den 20 mars.  
 
 
HS ska med eget yttrande överlämna motionen till fullmäktige. HS yttrar sig över motionerna 
och lämnar förslag till beslut enligt denna § mom 1.  
 
Väcks vid ordinarie TF förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 19-20 kan, 
om fullmäktige så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.  
 

Moment 7 Skriftlig omröstning 

Ärende, som enligt stadgarna skall föreläggas TF för behandling och 
beslut men som av huvudstyrelsen bedöms som brådskande, kan avgöras genom 
skriftlig omröstning utan att fullmäktige kallas till extra möte. 
 
För beslut fordras att förslaget biträdes av minst 2/3 av samtliga delegater. 
 
Skriftlig omröstning är avslutad 21 dagar efter det att delegaterna av styrelsen tillställts: 
1.       Redovisning för ärendet med tillhörande handlingar. 

2.       Ett förslag till beslut så utformat att svaret endast kan bli ja, nej eller avstår. 

3. Uppgift om vilket datum omröstningen skall vara avslutad. Poststämpelns datum gäller. 
 
Uteblivet svar eller svar som inkommit till styrelsen efter det att omröstningen 
avslutats jämställs med avstår.  

 

Moment 8  Kostnader  

SvTK svarar för samtliga kostnader för övriga angivna personer enligt arbetsordningen för 
Taxfullmäktige. 
 
 

§ 8 HUVUDSTYRELSE (HS) 

Förvaltningen av SvTK:s angelägenheter handhas av en av TF vald HS. 
 
Moment 1 Huvudstyrelsens (HS) organisation 

Ordinarie TF väljer HS bestående av ordförande och 10 övriga ledamöter.  
 
Ordinarie TF väljer ordförande, för 2 år. Övriga ledamöter väljs för 4 år och valet skall ske så 
att hälften av de övriga ledamöterna väljs vid varje TF.  
 
TF väljer efter valet av övriga ledamöter en av dessa 10 till vice ordförande fram till nästa 
ordinarie TF.  
 
HS utser inom sig sekreterare och kassör och kan adjungera/anställa en person som 
sekreterare eller kassör om situation skulle kräva det. Denne adjungeras enligt nedan. 
 

Kommentar [AS5]: Detta får vi 
inte ha med enligt SKKs FK. 

Formaterat:
Färgöverstrykning

Kommentar [AS6]: Så här bör 
det stå enligt typstadgarna.  



Till ledamot i HS kan endast den väljas som är medlem i SvTK. Ledamot i HS kan omväljas. 
HS har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har 
förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut. 
 
HS skall inom sig utse ett arbetsutskott (AU) och kan inom eller utom sig utse kommittéer 
eller arbetsgrupper för att handlägga av HS angivna arbetsuppgifter. 
AU kan fatta beslut i ärenden av löpande eller brådskande natur. Dessa beslut skall anmälas 
och fastställas vid HS nästkommande möte. 
 
HS sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice 
ordföranden. 
HS skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. 
Vid sammanträde skall protokoll föras. 
HS är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande vid sammanträdet. Som HS beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna 
förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande. 
HS utser inom sig den eller de personer, vilka som var sig eller i förening - äger rätt att 
teckna SvTK:s firma. 
 
Moment 2 Huvudstyrelsens (HS) åligganden 

HS skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar och i SKK:s stadgar och av SKK utfärdade 
bestämmelser och föreskrifter, bland annat: 
 

 Ansvara för klubbens avelsfrågor samt utse avelskommitté. 

 Bereda de ärenden som skall behandlas av TF och utforma dagordning för mötet. 

 Verkställa av TF fattade beslut och uppdrag. 

 Ansvara och förvalta  SvTK:s tillgångar, arkiv och korrespondens. 

 Avge förvaltningsberättelser över de två gångna åren till ordinarie TF. 

 Årligen före februari månads utgång avlämna räkenskaper med tillhörande 
verifikationer, huvudstyrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkningar 
samt protokoll till revisorerna 

 Fortlöpande avge information till lokalavdelningarna i form av protokoll med bilagor 
jämte årsredovisning. 

 Senast 30 dagar efter ordinarie TF sända ett exemplar av klubbens 
verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse 
till SKK. 

 Utse fullmäktigedelegater och suppleanter till Kennelfullmäktige i den ordning som 
stadgar för SKK föreskriver. 

 Senast 30 dagar efter ordinarie TF till SKK lämna uppgifter om HS sammansättning 
och om viktiga funktioner utanför styrelsen. 

 Skicka ett exemplar av protokoll från HS-sammanträden och fullmäktige till SKK. 
 Tolka stadgar samt ha rätt att bevilja dispens från fastställda lokalklubbars stadgar. 
 ansvara för klubbens avelsfrågor samt utse avelsråd.   
 Upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar samt 

inhämta SKK:s godkännande. 
 Avge yttranden över av SKK, annan organisation eller myndighet till klubben 

hänskjutna ärenden. 
 Utdela SvTK:s hedersplaketter, förtjänsttecken och utmärkelsetecken och övrigt som 

finns särskilt stadgat. 
 Ansvara för SvTK:s medier. 
 I frågor, som berör lokalavdelning skall HS före avgörandet ge möjlighet för 

lokalavdelningen att yttra sig. 
 I övrigt sköta SvTK:s angelägenheter. 



 
 

§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISION 

SvTK:s räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 
SvTK:s balans- och resultaträkning samt HS förvaltning av SvTK:s angelägenheter skall 
årligen per 31 december sammanföras i fullständigt bokslut och överlämnas för granskning, 
senast vid februari månads utgång, till de av TF utsedda revisorerna. 
Revisionsberättelse skall avlämnas senast den 15 mars. 
Revisorernas berättelse skall ingå i de handlingar som, enligt § 7 mom. 2, före ordinarie TF 
tillställs lokalavdelningar och TF-delegater. 
Ordinarie revisorer har rätt att begära att få  närvara vid huvudstyrelsens sammanträde. 
Ordinarie revisorer skall fortlöpande tillställas protokoll från styrelsens sammanträden samt 
protokoll från TF. 
Revisorerna har rätt att om så anses behövligt begära extra TF. 
Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av 2 år. Med 2 år menas tiden från det TF 
då val skett och till det därpå kommande ordinarie TF. 
 
§ 10 SvTK:s LOKALAVDELNINGAR. 

Lokalavdelningarnas verksamhetsområden skall fastställas av TF. Före avgörande av 
ärende rörande ändring av lokalavdelningarnas antal och/eller verksamhetsområde skall 
yttrande genom HS försorg ha inhämtats från samtliga lokalavdelningar. Ny lokalavdelning 
beslutas av TF. 
Lokalavdelning har att inom sitt verksamhetsområde arbeta för SvTK:s ändamål. Vid jaktprov 
kan verksamhetsområdets gränser överskridas om detta av praktiska skäl anses motiverat. 
Medlemmar boende inom en lokalavdelnings verksamhetsområde bör normalt tillhöra 
densamma. 
För varje lokalavdelning skall det finnas stadgar som följer de av TF fastställda 
”Normalstadgar för Svenska Taxklubbens lokalavdelningar”. 
Lokalavdelningarna skall noga följa de föreskrifter och anvisningar som finns i ”Arbetsordning 
för Svenska Taxklubben”. Dessa fastställs av HS. 
 
§ 11 VALBEREDNING 

Av TF utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie 
TF. Valberedningen skall tydligt ange vilka kandidater som är tänkta som kassör och 
sekreterare. 
 
Valberedningen skall bestå av 4 ledamöter varav en skall väljas till sammankallande. 
Mandatperioden skall vara 4 år. TF väljer efter valet en av dess till sammankallande fram till 
nästa ordinarie TF. Två ledamöter skall väljas vid varje TF.  
 
Efter beslut av HS kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. 
Sammankallande skall tillställas protokoll från HS sammanträden. 
 
§ 12 PROTOKOLL 

Protokoll skall föras vid TF, vid skriftlig omröstning enligt § 7 mom. 7 samt vid HS 
sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som 
fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda 
justeringsmän. 
Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar genom att varje lokalavdelning erhåller 
dessa protokoll och dess bilagor. HS protokoll skall också i sammandrag publiceras i SvTK:s 
medier.  
Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt. 



 
§ 13 DISCIPLINÄRENDEN 

För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKK:s stadgar. 
 
§ 14 FORCE MAJEURE 

Om SvTK på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, 
myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör 
eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på 
sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant 
evenemang. 
SvTK har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke 
genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. 
SvTK beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har 
SvTK rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte 
redan erlagt avgiften. 
SvTK svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på 
grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär 
inom SvTK som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller 
indirekta kostnader. 
 
§ 15 STADGEÄNDRING 

Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast den 15 september före det år som ordinarie 
TF äger rum inges till styrelsen som däröver till TF avger yttrande. 
Beslut om ändring av stadgarna fattas av TF. 
För sådant beslut krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslutet deltagande TF 
delegater vid ett ordinarie TF eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på 
varandra följande TF, varav minst ett skall vara ordinarie. 
Klubbens stadgar jämte ändring av dessa skall fastställas av SKK. 
 
§ 16 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN 

Beslut att hos SKK begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid TF. 
För att beslut om upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra 
följande TF, varav minst ett ordinarie, och på det senare TF ha biträtts av minst ¾ av de 
röstande. 
 
Upplöses SvTK som medlemsorganisation i SKK skall klubbens tillgångar överlämnas till 
SKK att användas på sätt som sista TF beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och 
verksamhetsparagrafer 1 och 2. 
 



Normalstadgar för Svenska Taxklubbens Lokalklubbar. 

(fastställda vid TF 2009) 

 

§ 1 ÄNDAMÅL 

 
……………………………………… här nedan benämnd  klubb, har till ändamål att inom sitt 
verksamhetsområde, som omfattar  ……………………………………kommuner 
verka för Svenska Taxklubbens (SvTK:s) övergripande mål. 
 

§ 2 VERKSAMHET 

Klubbens verksamhet skall präglas av de mål och den verksamhet som finns angivna i §§ 1 
och 2 i Stadgar för Svenska Taxklubben. 
 

§ 3 ORGANISATION  

SvTK är en rikstäckande organisation. SvTK är organiserad i lokalklubbar. Lokalklubbens 
medlemmar utgörs av de medlemmar i SvTK som bor inom området. 
 
Klubben är i sin egenskap av lokalklubb till SvTK ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK). 
 
Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ och klubbstyrelsen är klubbens verkställande 
och mellan årsmötena dess beslutande organ. 
 

§ 4 MEDLEMSKAP, MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE och MEDLEMSAVGIFT. 

Beträffande medlemskap i klubben, medlemskapets upphörande och medlemsavgift gäller i 
tillämpliga delar vad som stadgas i §§  4, 5 och 13 i Stadgar för Svenska Taxklubben. 
 

§5 ÅRSMÖTE 

Moment 1 Tid och plats 

Klubbens ordinarie årsmöte skall hållas årligen före 15 mars på tid och plats som beslutas 
av klubbstyrelsen. 
  

Moment 2 Dagordning vid ordinarie årsmöte 

Årsmötet öppnas av klubbens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som styrelsen 
utsett. Årsmötet avslutas av ordförande för årsmötet. 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma 
 
1. Justering av röstlängd 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Anmälan av styrelsen utsedd sekreterare  
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden 

skall justera protokollet 
5. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 
6. behandling av klubbstyrelsens årsredovisning för det förflutna verksamhetsåret jämte 

revisionsberättelse 
7. Fastställande av balansräkning för verksamhetsåret 
8. Fråga om disposition av vinst eller förlust enligt balansräkningen 
9. Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen 
10. Val av ordförande i klubben  
11. Val av övriga ledamöter i klubbstyrelsen 
12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
13. Val av lokala avelsråd eller motsvarande funktion i av HS utsedd avelsorganisation 
14. Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande 



15. Behandling av motioner från klubbmedlemmar 
16. Behandling av övriga ärenden som finns upptagna på den dagordning som skickats i 

samband med kallelsen till årsmötet 
17. Övriga ärenden kan behandlas och avgöras om så beslutas av fyra femtedelar av vid 

mötet närvarande medlemmar 
18. De år då TF avhålles skall motioner till TF behandlas. 
 

Moment 3 Extra årsmöte 

Klubbstyrelsen kan kalla klubbens medlemmar till extra årsmöte om styrelsen 
finner särskilda skäl till detta. 
 
Extra årsmöte skall också hållas om klubbens revisorer eller om minst en femtedel av 
klubbens medlemmar så kräver. 
 
Framställning om extra årsmöte skall vara skriftlig och det skall tydligt framgå vilket eller 
vilka ärenden som skall behandlas. 
 
Extra årsmöte, som ej påkallats av klubbstyrelsen, skall äga rum senast trettio dagar från det 
framställningen inkommit till klubbstyrelsen. 
 
På extra årsmötet får endast de frågor behandlas som finns angivna i kallelsen till mötet. 
 

Moment 4 Motioner 

Motioner till det ordinarie årsmötet från klubbmedlemmar skall vara inskickade till 
klubbstyrelsen före den 1 januari.  
Dessa motioner skall föreläggas årsmötet jämte yttrande av klubbstyrelsen och förslag till 
beslut. 
 

Moment 5 Kallelse 

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte sker genom klubbstyrelsens försorg och skall 
skickas till klubbens medlemmar senast två veckor före mötet. 
På lokalklubbens webbplats skall, senast två veckor innan ordinarie årsmöte, kungöras 
dagordning, klubbstyrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse samt 
valberedningens förslag till val enligt denna paragraf punkterna 10-13. Om medlem hos 
klubbstyrelsen så begär, skall denne utfå ovan nämnda handlingar per post. 
Vid utlysande av extra årsmöte skall möteshandlingarna bifogas kallelsen. 
 

Moment 6 Röstning 

Som röstlängd gäller medlemsförteckning per den 31 december föregående år. Alla 
medlemmar som är upptagna i denna förteckning äger närvara vid mötet och har en röst, 
dock har ej ungdomsmedlem rösträtt. Valbar till styrelseledamot är alla som är upptagna i 
medlemsförteckningen. Röstning sker öppet, men vid val skall röstning förrättas med slutna 
sedlar om någon medlem så önskar. Den mening gäller som flertalet företräder, men vid lika 
röstetal har ordförande för mötet utslagsröst. Lika röstetal vid val avgörs genom lottning.  
Röstning genom fullmakt ät inte tillåtet. 



 

Moment  7 Närvarorätt  

Ledamot SVTK:s HS eller av HS utsedd person. 

- SKK:s verkställande direktör 
- Ledamot och ersättare/suppleant av SKK:s  centralstyrelse eller annan av 

centralstyrelsen utsedd person. 
- Medlem i lokalklubb 
- Medlem i lokal styrelse 

 

§ 6 KLUBBSTYRELSEN. 

Moment 1 Styrelsens organisation. 

Klubbstyrelsen skall bestå av ordförande, vald av årsmötet för en tid av ett år, samt högst tio 
övriga medlemmar. Övriga medlemmar skall väljas för en tid av två år och valet skall ske så 
att hälften av ledamöterna väljs årligen. Ordförande och ledamöter kan omväljas. Året 
räknas från det ordinarie årsmötet till och med nästa ordinarie årsmöte. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.  
Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har 
förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut. 
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom sig eller utom sig kommittéer eller 
arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. 
Arbetsutskottet skall bestå av minst tre och högst fem personer. Arbetsutskottet får fatta 
beslut i ärenden av löpande eller brådskande natur. Dessa beslut skall anmälas och 
fastställas vid styrelsens nästkommande möte. 
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller vid dennes förhinder av vice 
ordförande eller sekreterare. 
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. 
Vid sammanträde skall protokoll föras. 
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta 
ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande 
ordförande. 
 

Moment 2 Styrelsens åliggande. 

Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa stadgar, bland annat: 
1. Bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet 
2. Verkställa av årsmötet fattade beslut 
3. Förvalta klubbens tillgångar samt föra vederbörliga räkenskaper över dess inkomster och 

utgifter 
4. Avge till ordinarie årsmöte verksamhetsberättelse för det senast förflutna 

verksamhetsåret 
5. Planera, organisera och genomföra prov och utställningar i enlighet med SKK:s och 

SvTK:s bestämmelser 
6. Årligen före mars månads utgång till SvTK överlämna årsredovisning för senast förflutna 

verksamhets år  
7. Avge yttrande över ärenden som remitterats till klubben 
8. Utse fullmäktige och suppleanter enligt dessa stadgar till ordinarie taxfullmäktigemöte. 



 

§ 7 RÄKENSKAPER OCH REVISION. 

Lokalklubbens balans- och resultaträkning samt lokalklubbens förvaltning av klubbens 
angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna. För detta 
ändamål skall räkenskaperna jämte verifikationer, klubbens årsredovisning samt protokoll 
och övriga handlingar överlämnas till klubbens revisorer senast 30 dagar före årsmötet. 
Revisorerna skall senast 20 dagar före årsmötet överlämna revisionsberättelsen till 
klubbstyrelsen. 
Klubbens räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. 
Revisorer och revisorssuppleanter väljs av årsmötet för en tid av ett år. Året räknas från det 
ordinarie årsmötet till och med nästa ordinarie årsmöte. 
Revisorernas berättelse skall ingå i de handlingar som, enligt § 5 mom.5, före ordinarie 
årsmöte tillställs lokalavdelningens medlemmar. 
Ordinarie revisorer har rätt att få begära att närvara vid styrelsens sammanträden. 
Ordinarie revisor skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. 
Revisorerna har rätt att om så anses behövligt begära extra årsmöte. 

 

§ 8 VALBEREDNING 
 
Valberedningen skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie 
lokalavdelnings årsmöte. Valberedningens förslag skall vara styrelsens sekreterare tillhanda 
senast 3 veckor före årsmötet. 
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. 
Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år för övriga två år. Sammankallande 
samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte. 
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid 
styrelsesammanträde. 
Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden. 
 

§ 9 STADGEÄNDRING. 

För handläggning och beslut om ändringar av dessa stadgar gäller Stadgar för Svenska 
Taxklubben. 

 

§ 10 DISCIPLINÄRENDEN 

För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKK:s stadgar. 
 

§ 11 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN. 

Beslut om upphörande av klubben fattas vid ordinarie årsmöte. För att sådant beslut om 
upplösning skall vara giltigt skall detta ha fattats av två på varandra följande årsmöten, varav 
minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av vid 
mötet närvarande medlemmar. 
Beslut om upplösning skall ofördröjligen anmälas till SvTK. Lokalklubbens tillgångar skall 
därmed övergå till SvTK. 
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          Bilaga 14, Dagordn.punkt 20 

 

Motion från Hubert Niklas Karlsson ang. förbud mot anonyma insändare i Taxen 

1. 

Vi har under en tid haft flera anonyma insändare i tidningen Taxen som bidragit till att  

öka polariseringen och osämjan mellan olika falanger inom klubben och rasen.  

Jag tror att konfliktnivåerna som under en tid har höjts åtminstone kan dämpas om alla 

signerar med namn och står för sitt ord när dom skriver insändare i tidningen. Vi behöver 

på flera sätt få ihop medlemmarna och jobba för målet som måste vara en bättre taxavel. 

En början är att alla medlemmar som är engagerade berättar vem dom är och står upp för  

sina åsikter. 

 

Jag yrkar på att Svenska Taxklubben ändrar i lagar och rutiner så att anonyma insändare 

i framtiden förbjuds. 

 

      Hubert Niklas Karlsson 

 

 

Huvudstyrelsens yttrande: 

 

HS anser att eftersom den här motionen strider mot Svensk lag (yttrandefrihets-förordningen) 

så kan TF inte ta upp motionen till behandling. 

 

HS föreslår därför att motionen från Hubert Niklas Karlsson ej tas upp till behandling. 

 

Förslag till beslut:  
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   Bilaga 15, Dagordn.punkt 21  

 

Motion från medlemmar ang. rekommendation om ryggröntgen 

2. 

 

Inför en rekommendation i RAS om att ryggröntga svenska taxar innan de används i avel. 

 ”Skulle det visa sig att modellen är effektiv är det dags att införa den i Sverige”, skrev Svenska 

Taxklubbens huvudstyrelse i Taxen nr 2/2013 om ryggröntgenprogrammen som används i våra 

nordiska grannländer. Nu finns det vetenskapliga uppföljningsstudier som visar att ryggröntgen är en 

effektiv metod att använda för att minska antalet förkalkade ryggdiskar hos taxar. Studierna visar att 

risken att få många förkalkade diskar ökar hos avkomman ifall föräldradjuren har  många förkalkade 

diskar och att det finns en stark koppling mellan antalet förkalkade diskar hos en tax och dess risk att 

drabbas av diskbråck. Därför rekommenderar forskarna att röntgen ska användas systematiskt 

tillsammans med index i avelsarbetet. De nya studierna visar alltså att det som står i nuvarande RAS, 

det vill säga ”en hund med K0 behöver inte vara ett bättre avelsdjur än en med K5”, är helt fel. Det 

kan inte finnas något som väger tyngre, vad gäller taxryggar och enligt de rön som är kända i dag, än 

de tilltänkta avelsdjurens K-tal. För rasens stora hälsoproblem är de för tidigt degenererade diskarna.* 

I RAS står det också att diskbråck är taxens största hälsoproblem och att det är vad Svenska 

Taxklubben framför allt behöver fortsätta arbeta med. Och ändå sker ingenting. Det har inte 

presenterats några belägg för att strategin i RAS fungerar. Däremot kan alla medlemmar se på 

hemsidan att till exempel rapporteringen av diskbråcksdrabbade individer inte fungerar. 

 

Vi vill därför att Svenska Taxklubben, nu när det är dags att återigen revidera den ras-specifika 

avelsstrategin, ska tänka om och börja samarbeta med våra nordiska grannländers taxklubbar i denna 

fråga. 

 

I RAS vill vi att det införs en rekommendation om att ryggröntga tilltänkta avelsdjur och att endast 

använda taxar med få förkalkningar i avelsarbetet. Samt att klubben ska verka för att utbilda 

uppfödarna genom att i Taxen och på hemsidan rapportera om den forskning och de arbeten som 

bedrivs vad gäller ryggröntgen. 

 

Vi vill också att Svenska Taxklubben ska knyta en svensk röntgenbildsavläsare till detta frivilliga 

ryggröntgen-program och att klubben ska verka för att resultaten registreras av Svenska 

Kennelklubben, så att det när fler svenska taxar är röntgade går att få fram Indextal för de individer 

som uppfödarna planerar att använda i aveln.   

 

Marie Edman, Lotta Söderberg, Anna Kronman, Annika & Hans Lindberg, Dag Lihuvudh, 

Yvonne Sandberg-Åberg, Liselott Lidén, Barbro & Rolf Zetterberg, Erika Ericsson, Ewa 

Widén, Tommy Wågemo, Kerstin Lindqvist, Eva Brenkle-Hangren, Sonja Paulsson 

 

 

Huvudstyrelsens yttrande:       

 

HS anser att motionen inte är korrekt enligt SvTKs stadgar då den innehåller fler förslag än ett samt 

att motionen inte utmynnar i ett förslag som TF kan rösta ja eller nej till,  

HS anser att den därför inte ska tas upp till behandling av TF. 

 

HS föreslår att motionen från medlemmar ej tas upp till behandling av TF. 

 

Förslag till beslut: 
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                             Bilaga 16, Dagordn.punkt 22  

       

      Motion från Ida Sörensen ang. viltspår-SM 

       3. 

       För att höja statusen på, och för att utnyttja viltspår-SM´s potential att fungera som 

       Domarkonferens, så föreslår jag nedanstående förändringar: 

 Inför tvådomarsystem på viltspår-SM: 

Tvådomarsystem tillämpas idag på drev-SM för att säkerställa kvalitén på bedömningarna 

– det borde även tillämpas på viltspår-SM. Nuförtiden är det ju ”bara” 21 ekipage. 

Rimligtvis så skulle 22 domare kunna para ihop sig, och döma två ekipage under dagen. 

 Använd viltspår-SM som en årlig domarkonferens för viltspårdomarna:  

Uppmuntra lokalklubbarna till att skicka med en viltspårdomare, med sitt SM-ekipage. 

På så vis så får domare från hela landet döma ekipage ihop med någon annan domare, vilket 

borde ge ökad kunskap och förståelse för bedömningen. Teori och diskussion borde kunna 

föreligga innan spåren läggs, alternativt på kvällen innan provet, samt till viss del på 

kollegiet. Domare från hela landet gör också så att kunskaperna sprids ut i lokalklubbarna. 

Kostnaden för att skicka en viltspårdomare med sitt SM-ekipage kan bäras av 

lokalklubbarna. Kostnaden består rimligtvis i form av kost och logi, eftersom resan borde 

kunna samordnas med lokalklubbens ekipage. Viltspårdomarna står för en inkomstkälla 

till lokalklubbarna, så att få bli skickad på viltspår-SM borde vara en ära och ett ”tack för 

hjälpen” till viltspårdomarna. 

 

Jag yrkar på att Svenska Taxklubben ska anta förslagen enligt ovan, för att höja statusen 

och för att använda viltspår-SM som en årlig domarkonferens. 

 

Ida Sörensen 

 

Huvudstyrelsens yttrande: 

 

HS anser att motionen inte är korrekt enligt SvTKs stadgar då den innehåller fler förslag 

än ett, och anser att den därför inte ska tas upp till behandling av TF. 

 

HS föreslår att motionen från Ida Sörensen ej tas upp till behandling. 

 

Förslag till beslut: 
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                 Bilaga 17, Dagordn.punkt 23  

       

Motion från ÖsvTK ang. sista anmälningsdag till utställningar, prov och tävlingar 

4. 

Idag sker kommunikation på de mest skiftande sätt. Vi använder e-post, messenger, 

Whatsapp, SMS, MMS för att nämna några vanliga elektroniska kommunikationsmedel. 

Dessutom används naturligtvis vanlig post. Det vanligaste sättet att skicka sin anmälan idag är 

e-post. Endast ett fåtal skickar som vanligt frankerat brev. 

I Utställnings- och Championatreglerna, som i de allmänna delarna är gemensam för alla prov 

och tävlingar, står att läsa under avsnittet 19, 6:e stycket: ”Anmälan ska ske på fastställd 

blankett, vilken ska vara avsändardaterad senast den dag anmälningstiden utgår, då även 

föreskriven anmälningsavgift ska vara inbetald”. Det är för övrigt, såvitt jag kunnat hitta, den 

enda vägledningen hur begreppet ”sista anmälningsdag” ska tolkas. 

Detta innebär idag två problem: Det första är att vi ofta tvingas ha två olika sista datum för 

anmälan; en som är anpassad för frankerade brev och en som är anpassad för de mer direkta, 

elektroniska, kommunikationsmedlen. Det andra problemet är att väldigt få brev idag har ett 

”poststämpelns datum”.  Vi måste därför, mellan tummen och pekfingret, uppskatta hur lång 

tid en postbefordran kan tänkas ta med vad det innebär för svårighet för oss som arrangör att 

hävda att anmälan inkommit för sent. 

Jag vågar påstå att det till SKK:s internationella utställningar – där möjligheten att anmäla 

online stänger sista anmälningsdagen – inte kommer att accepteras en utprintad, handskriven 

anmälningsblankett som kommer till Tävlingsavdelningen tre dagar senare. 

 

Med bakgrund av ovanstående yrkar jag att TF beslutar: 

Att uppdra åt huvudstyrelsen att uppvakta SKK för ändring i reglerna till en lydelse som 

bestämmer att anmälan ska vara arrangören tillhanda senast sista anmälningsdagen. 

Samt 

Att undersöka möjligheterna för Svenska Taxklubben att redan nu införa denna regel vid 

utställningar, prov och tävlingar som arrangeras av lokalklubbar inom Svenska Taxklubben 

och att förtydliga detta i Arbetsordningen. 

 

Östsvenska Taxklubben 

 

HS yttrande: 

 

HS anser att motionen inte är korrekt enligt SvTKs stadgar då den innehåller fler förslag 

än ett, och anser att den därför inte ska tas upp till behandling av TF. 

 

HS föreslår att motionen från ÖsvTK ej tas upp till behandling. 

 

Förslag till beslut:  
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                 Bilaga 18, Dagordn.punkt 24 

 

     Motion från Ulf Granström & Ingvar Sahlberg ang. elitprov för drivande tax 

 

     5. 

 

     Dagens drevprov för tax ger inte rättvisa åt de duktiga drivande hundarna. Kraven är helt 

     enkelt för små. En duktig drivande tax ska kunna hålla drevdjuret igång betydligt längre än 

     de 60 minuter som är dagens krav för ett första pris. Genom att Taxklubben inför ett elit- 

     prov finns möjlighet att ge hundar som redan klarat nuvarande prov med drevchampionat  

     möjlighet att visa sina färdigheter i främst drevsäkerhet, tapptarbete och jaktlust. 

     Ett prov som går över två på varandra följande dagar för att ge hundarna möjlighet att  

     visa kondition och styrka. 

     Ett elitprov skulle med säkerhet ge taxen en bättre status som duktig drivande hund.  

     Då taxens långsamma drevsätt inte nämnvärt påverkar drevdjuret finns ingen risk att drev 

     som betydligt överstiger timmen kan betraktas som oetiska. Redan idag tillåts större  

     drivande hundar driva rådjur i 90 minuter, trots att de har ett betydligt snabbare drevsätt. 

     Ofta uppemot dubbla den drevhastighet som taxen har.(För bilaga kontakta motionärer). 

     Vi yrkar därför på att Taxfullmäktige ger huvudstyrelsen i uppdrag att skyndsamt hos SKK 

     begära dispens för att testa ett elitprov för drivande tax från hösten 2017 och under den 

     tidsperiod som våra ordinarie drevprovsregler gäller. Under provperioden ska elitprovet 

     utvärderas och därefter ska regler för ett elitprov, som går över två dagar, kunna skrivas  

     in i våra drevprovsregler.  

     Vi yrkar på att Taxfullmäktige uppdrar till huvudstyrelsen och jaktprovskommittén att 

     skyndsamt ta fram ett regelverk för elitprovet i enlighet med de i bilagan föreslagna så 

     att prov kan börja genomföras redan hösten 2017. 

 

     Ulf Granström och Ingvar Sahlberg 

 

      Huvudstyrelsens yttrande: 

 

      HS anser att motionen inte är korrekt enligt SvTKs stadgar då den innehåller fler förslag 

      än ett, och anser att den därför inte ska tas upp till behandling av TF. 

 

      HS föreslår att motionen från Ulf Granström & Ingvar Sahlberg ej tas upp till behandling. 

 

      Förslag till beslut: 
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      Bilaga 19, Dagordn.punkt 25 

 

Motion från Ida Sörensen ang. ämnen att ta upp på nästa utställningsdomarkonferens 

 

6. 

 

2020 kommer Svenska Taxklubben att hålla utställningsdomarkonferens. Jag vill med denna 

motion belysa några exteriöra avarter som ses och felaktigt premieras på utställning, och yrka 

på att taxens korrekta mått och proportioner ska ägnas stor uppmärksamhet på ovan nämnda 

utställningsdomarkonferens. 

De avarter av tax jag pratar om är de som är överdrivet långa och överdrivet lågställda,  

och har överdrivet stora bröstkorgar. Ofta i kombinerat med ett klent, övervinklat bakställ.  

Att dessa typer av tax premieras på utställning är för mig en gåta och på intet sätt förenligt 

med den sunda, rörliga jakthund som rasstandarden beskriver. Jag anser att Svenska 

Taxklubben på en utställningsdomarkonferens ska belysa att dessa typer av tax inte är förenlig 

med rasstandarden. (bilder från SvTKs raskompendium) 

Svenska Taxklubben ska istället ägna stor uppmärksamhet på konferensen till hur ras-

standarden säger att en tax ska se ut;  

Höjd/längdproportionerna 1:1,7-1,8. 

 (bild från SvTKs raskompendium). 

Bröstkorgen ska vara 2/3 av mankhöjden, markfrigången 1/3 av mankhöjden. 

 (bild+urklipp från SvTKs raskompendium). 

Idealvikt på 9 kg (+-2 kg = 7-11 kg kan accepteras). 

Alla bilder är hämtade från Raskompendium från Svenska Taxklubben. 

 

Jag yrkar på att Svenska Taxklubben på den stundande utställningsdomarkonferensen, 

noga belyser ovanstående! 

Jag vill även tillägga utanför motionen att Utställningsdomarkonferens bör hållas minst vart 

femte år för att upprätthålla kvalitén på utställningsdomarna, trots att det rör sig om mycket 

pengar för SvTK. 

 

Ida Sörensen 

 

Huvudstyrelsens yttrande: 

 

HS anser att motionen inte är stadgeenligt utformad, den utmynnar inte i ett förslag som TF 

kan rösta ja eller nej till, och HS anser därför att den inte ska tas upp till behandling av TF. 

 

HS föreslår att motionen från Ida Sörensen ej tas upp till behandling. 

 

Förslag till beslut: 
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        Bilaga 20, Dagordn.punkt 26 

 

Motion från Ida Sörensen & Tommy Jacobsen ang. ändring  

av Utställnings- & Championatregler för grupp 4, Taxar 

 

7. 

 

Som ett erkännande av taxen som jakthund anser vi att kravet för tax att deltaga i jaktklass på 

utställning ska vara samma som kraven för övriga drivande jakthundsraser, det vill säga krav 

på rasspecifik jaktmerit; gryt eller drev, i enlighet med punkt 31. Bruks- respektive jaktklass 

15- månader (bkl/jkl) under rubrik Klassindelning och bedömningsordning i Utställnings- och 

championatsregler. 

 Vi föreslår en ändring av meritkraven för att starta i jaktklass så att de omfattar merit från 

gryt- och/eller drevprov. Ej Viltspårprov. 

Dessa meritkrav ska även gälla, likt dagens regler, för Utställningschampionat med 

arbetsmerit för tax (SE U(x)CH med tre CK).       

(Se mer i bilaga 1, kontakta motionär) 

 

 För att tillgodose de hundar som saknar rasspecifik jaktmerit möjligheten att bli SE UCH, 

föreslår vi att kravet på provmerit för utdelande av Certifikat tas bort, samt att ett nytt 

Championat läggs till, Svenskt Utställningschampionat enbart utställning,  

SE U(u)Ch för Taxar; ” Tre certifikat i Sverige utdelade av minst två domare. Minst ett av 

certifikaten ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag”.   

(se mer i Bilaga 1, kontakta motionär). 

 

Vi yrkar på att Svenska Taxklubben hos SKK begär ändring av Utställnings- och 

championatsregler för Grupp 4, taxar, enligt ovanstående förslag. 

 

Ida Sörensen och Tommy Jacobsen 

 

Huvudstyrelsens yttrande: 

 

HS anser att motionen inte är korrekt enligt SvTKs stadgar då den innehåller fler förslag än 

ett, och HS anser att den därför inte ska tas upp till behandling av TF. 

 

HS föreslår att motionen från Ida Sörensen & Tommy Jacobsen ej tas upp till behandling. 

 

Förslag till beslut: 
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       Bilaga 21, Dagordn.punkt 27 

 

Motion från olika medlemmar ang. ändring  

av Utställnings-& championatregler för grupp 4, Taxar  

 

8 – 23. 

 

Se föregående motion, nr.7. 

 

8.  Tomas Klintmo 

9.   Ulf Granström 

10. Anna Månsson  

11. Jonas Danelius och Stefan Brinkenberg 

12. Hubert Niklas Karlsson 

13. Jan Stridh 

14. Ingvar Larsson och Maria Nordström 

15. Björn Tore Egeland 

16. Anette Hållén 

17. Jonas Hållén 

18. Karl Gustav Nilsson 

19. Kimmo Airaksinen 

20. Malin Airaksinen 

21. Patrik Enoksson 

22. Eva von Celsing och Alf Olsson 

23. Lars Hållén 

 

Huvudstyrelsens yttrande:  

 

HS anser att motionerna 8-23 inte är korrekta enligt SvTKs stadgar då de bl.a. innehåller fler 

förslag än ett, och anser att de därför inte ska tas upp till behandling av TF. 

 

HS föreslår att motionerna 8-23 från olika medlemmar ej tas upp till behandling. 

 

Förslag till beslut: 
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                 Bilaga 22, Dagordn.punkt 28  

 

       Motion från Conny Andersson ang. policy gällande kontakt med sociala medier 

      24. 

Det har förekommit och förekommer att ledamöter och medlemmar i kommittéer inom 

Svenska Taxklubben centralt och dess huvudstyrelse har framfört åsikter, och ibland rena 

påhopp på sociala medier. Det som framförts har inte varit Svenska Taxklubbens officiella 

åsikt eller ställningstagande. Påhoppen har berört både enskilda medlemmar, hundar och 

uppfödare. För läsare av sociala medier är det svårt att veta om det är personens privata 

tyckande eller om det är Svenska Taxklubbens åsikter. Även om det framgår att det är 

privata åsikter kan man kräva att en förtroendevald framför sina åsikter på ett sansat och 

förtroendeingivande sätt. 

Att sitta i huvudstyrelsen och dess kommittéer för med sig ett ansvar och man ses under 

hela mandatperioden som representant för organisationen, och bör därigenom inte genom 

sociala medier bidra eller starta ryktesspridning. 

Förslag: Att huvudstyrelsen utarbetar en policy hur förtroendevalda i huvudstyrelsen 

och dess kommittéer skall förhålla sig då det gäller aktiv medverkan på sociala medier. 

Sociala medier: Twitter, Facebook, Instagram och olika tidskrifter 

 

      Conny Andersson 

 

      Huvudstyrelsens yttrande: 

 

      HS anser att motionen är bra och stöder förslaget, men att policyn        

      innefattar samtliga funktionärer och förtroendevalda inom hela taxklubben. 

 

      HS föreslår att motionen från Conny Andersson tillstyrkes. 

 

      Förslag till beslut:  

 

      Taxfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen  
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      Bilaga 23, Dagordn.punkt 29 

 

 

Motion från SöTK ang. resultatrapportering på Svenska Taxklubbens hemsida 

 

25. 

 

Svenska Taxklubbens medlemmar kan på hemsidan följa resultatrapportering inom de 

fyra provverksamheterna som arrangeras i de 20 lokalavdelningarna, nämligen utställning, 

grytprov, drevprov och viltspårprov.  Lokalavdelningarna har under 2016 informerats om 

att resultatrapportering över viltspårsverksamheten kommer att upphöra på Svenska 

Taxklubbens hemsida. Viltspårsverksamheten är en aktivitet som engagerar och aktiverar 

ett stort antal taxägare och resultaten från prov förtjänar publicitet på rasklubbens hemsida 

precis som för de övriga provverksamheterna. Resultatrapporteringen underlättar 

dessutom för lokalavdelningarna vid poängberäkning inför utdelning av hederspriser och 

vandringspriser. 

Södermanlands taxklubb yrkar på att Svenska taxklubben ombesörjer att resultaten 

från lokalklubbarnas verksamhet inom viltspår – precis som för utställning, drevprov 

och grytprov – i fortsättningen kommer att finnas tillgänglig på rasklubbens hemsida. 

 

      Södermanlands Taxklubb 

 

      Huvudstyrelsens yttrande: 

 

      Då resultaten från SvTKs viltspårprov redan finns tillgängliga på hemsidan, och så   

      kommer att vara, anser HS motionen vara besvarad. 

 

      HS föreslår att motionen från SöTK anses besvarad. 

 

      Förslag till beslut:  

       

      Taxfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad 
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       Bilaga 24, Dagordn.punkt 30 

 

Motion från Tommy Jacobsen gällande poänggränser drevprov 

 

26. 

 

Ta bort poänggränserna för 1:a minst 42p – 2:a minst 36p – 3:a minst 30p i jaktprovsreglerna. 

Förklaring:  -Det är helt tillräckligt med de poäng spärrar i varje egenskap som skulle 

återstå för första pris respektive pris idag. Inget sänkt pris får förekomma (2 ep) för första 

pris, liksom för 2:a/3:a pris (1 ep) inte får förekomma. Följden blir att man skiljer på pris 

och poäng i större utsträckning och att det är drevtiden och domaren som styr priset.  Jag 

ser idag att det är endast i undantagsfall som hundar med full drevtid inte erhåller 

tillräcklig poäng för det pris drevtiden motsvarar. Det skall inte beblandas med de prov 

där 2 ep utdelats vilket ändå utesluter att få första pris. Hundarna kan i större utsträckning 

erhålla den egenskapspoäng som motsvarar prestationen utan påverkan av prissättningen. 

Vinsten blir en större spridning och bättre förståelse, inte som idag att flertalet 

förstapristagare hamnar på 42 ep eller strax över. Fördelen med förslaget är att man med 

de föreslagna förändringarna kan behålla de regler vi har idag, samtidigt skilja på pris och 

poäng i större utsträckning. Genom föreslagen förändring, anser jag att både en rättvisare 

och ur avelssynpunkt mer användbar bedömning kommer att ske. Enligt reglerna har vi 

ändå kvar vissa begränsningar, där 2 ep utesluter ett 1:a pris samt 1 ep utesluter pris. 

Det förefaller som det finns krafter för att ansluta sig till de av Dreverklubben framtagna 

reglerna. Att man inom den klubben kommit fram till att de regler vi har inte skulle vara 

dugliga som avelsverktyg beror helt och fullt på att man använt sig av spärrar i reglerna, 

sedan gjort analyser på utfall som man i förväg vetat inte har variation. Till det har inte 

bläcket torkat innan man igen önskar att göra förändringar. Detta bidrar enbart till 

förvirring i domarkåren.  Om vi idag skulle byta regler skulle klubben och de aktiva 

domarna dra på sig en massa kostnader och arbete för att utbilda sig i ett ev nytt regelverk 

till ingen nytta. Vårt stora problem är att allt för få individer av var årskull kommer till 

prov, samt de som väl kommer är många gånger närbesläktade. 

Jag föreslår att arbetet med föreslagna förändringar påbörjas i god tid av Sv 

Taxklubbens jaktprovskommitté.  

 

Tommy Jacobsen 

 

Huvudstyrelsens yttrande: 

 

Drevprovsreglerna är nyligen fastställda, och låsta i en 5 års-period, t.o.m. 2022-06-30. 

HS anser att man bör utvärdera dessa först innan beslut om förändring tas. Vid kommande 

regelrevidering av drevprovsreglerna kommer samma förfarande som vid senaste 

revideringen att ske, d.v.s. remissförfarande, drevkonferenser etc. 

HS föreslår att motionen från Tommy Jacobsen avslås. 

  

Förslag till beslut:  

 

Taxfullmäktiga beslutar att motionen avslås  
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       Bilaga 25, Dagordn.punkt 31 

 

Motion från ÖTK ang. aktiv marknadsföring av kanin- och dvärgtaxar 

 

27. 

 

Gång på gång ser man nyhetsinslag om hur hundvalpar smugglas in i Sverige under de 

mest fasansfulla förhållandena. Dessutom finns uppenbarligen en stor efterfrågan på dessa 

små hundar. Kanin- och dvärgraserna borde vara ett utmärkt alternativ. 

Östergötland Taxklubb motionerar att Svenska Taxklubben på ett mer aktivt sätt 

marknadsför kanin- och dvärgraserna som en frisk, sund och aktiv liten hund. Detta 

genom att belysa artiklar i tidningar och webbtidningar som Härliga Hund, Vovve och 

Hundsport och samt aktiv annonsering i dessa tidningar. 

 

      Östergötlands Taxklubb 

 

      Huvudstyrelsens yttrande: 

 

      HS hänvisar till beslut från TF 2007 då motion nr4 var nästan identisk med ovanstående 

      och avslogs med följande motivering: ”HS delar inte motionärens syn på småtaxarna som  

      ett lämpligt alternativ till de dvärgraser som lanseras som ”handväskhundar” iklädda 

      diverse klädesplagg. Även dvärg- och kanintaxarna är energiska viljestarka hundar med  

      jaktegenskaper och med krav på motion och sysselsättning precis som de normalstora 

      taxarna. Alla taxar kan dock vara utmärkta sällskapshundar i lämplig miljö och en mycket 

      stor del av vår taxpopulation har nog där sin huvudsakliga funktion. Att föda upp taxar  

      med utmärkt mentalitet och som sedan själva får göra reklam för rasen ute hos sina 

      familjer anser vi vara bästa sättet att marknadsföra taxen.”  

      HS står fast vid det yttrandet. 

      Dessutom har registreringssiffrorna på dessa taxvarianter ökat de senaste åren, utan den  

      aktiva marknadsföring som motionären efterlyser. HS ställer sig också undrande till hur 

      marknadsföringen i så fall ska finansieras. 

 

       HS föreslår att motionen från ÖTK avslås. 

     

       Förslag till beslut:  

 

       Taxfullmäktige beslutar att avslå motionen 
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       Bilaga 26, Dagordn.punkt 32 

 

Motion från ÖTK ang. aktiv marknadsföring av den jagande taxen 

 

28. 

 

Det finns en stor efterfrågan på taxvalpar efter jaktmeriterade hundar trots detta driver vi 

till viss del själva på bilden att den drivande hundens framtid hotas av stöthundar detta 

genom att acceptera de nuvarande låga registreringssiffrorna. Kan vi inte leverera valpar 

med goda förutsättningar att bli bra jagande hundar kommer dessa potentiella valpköpare 

välja en annan drivande ras. 

Östergötlands Taxklubb motionerar att Svenska Taxklubben marknadsför den jagande 

taxens alla jaktliga förtjänster på ett mycket tydligare och aktivare sätt. Detta genom att 

få belysande artiklar i jaktpress både i tidningar och webben samt aktiv annonsering i 

dessa media. 

 

Östergötlands Taxklubb 

 

Huvudstyrelsens förslag: 

 

HS arbetar redan nu aktivt i de flesta media för att marknadsföra taxen, så även den 

jagande taxen. HS anser att alla med intresse för den jagande taxen bör delta i 

marknadsföringen för att öka spridningen av taxens jaktliga förtjänster. 

 

HS föreslår att motionen från ÖTK avslås. 

 

Förslag till beslut:  

 

Taxfullmäktige beslutar att avslå motionen 
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          Bilaga 27, Dagordn.punkt 33  

 

Motion från flera lokalklubbar ang.Taxens gruppindelning på utställning 

 

29. 

 

Angående motion om grupp 4/6 så gäller delade grupper (4 och 6) på kennelklubbens 

utställningar i hela FCI utom i Norden. Sverige ändrade från grupp 4 och 6 till grupp 4/6 

samtidigt ändrade Danmark och Finland från 4/6 till 4 och 6. Norge hade kvar 4/6. Vad som 

sagts innan var att de nordiska länderna skulle ha samma delade grupper som i hela FCI. 

Vi yrkar på att Taxklubben tar med detta till SKK eftersom det gäller Kennelklubbens 

utställningar vid gruppfinaler, och Taxklubben kan inte själva ändra reglerna. 

 

Västsvenska-, Smålands-, Hallands-, Örebro läns-,                   

Bohuslän-Dals-, Kronobergs & Skaraborgs Taxklubb 

 

Huvudstyrelsens yttrande: 

 

HS har försökt att få SKK att följa det som var sagt tidigare, nämligen att de nordiska 

länderna skulle ha samma delade grupper 4 och 6 som i hela FCI. HS skrev i sitt remissvar 

gällande regler för utställning 2017-2021   

SvTK vill att grupp 4-6 separeras i finalerna. Då finaltävlingarna är en inofficiell 

tävlingsform borde gruppen 4-6 kunna separeras just i finaltävlingarna. Orsak: Det går ju att 

ha det delat i Danmark och Finland, så det borde kunna gå att genomföra i Sverige också.  

 

Tyvärr fick inte HS gehör för detta hos SKK,  

men anser att motionen i och med det är besvarad.  

 

HS föreslår att motionen från flera lokalklubbar anses besvarad. 

 

Förslag till beslut:  

 

Taxfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad 
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      Bilaga 28, Dagordn.punkt 34 

 

Championats- och utställningsregler 

 

30. 

 

Reglerna för utställning och utställningschampionat inom Norden skiljer sig åt. Betydligt. 

Östergötlands Taxklubb motionerar att Svenska Taxklubben får i uppdrag att 

tillsammans med de övriga nordiska länderna försöka likrikta reglerna för utställning 

och utställningschampionat. 

 

Östergötlands Taxklubb 

 

Huvudstyrelsens yttrande: 

 

Årligen samlas de fyra nordiska taxklubbarna minst en (1) gång per år vid det s.k. 

nordiska samarbetsmötet. Där avhandlas allt från avel, hälsa, regler för prov-& utställning 

etc. Stor möda läggs på att försöka samordna/likrikta våra olika provformer samt 

utställningsregler så HS anser att det som motionären vill med motionen, det görs redan 

vid de årliga nordiska samarbetsmötena. 

 

HS föreslår att motionen från ÖTK anses besvarad 

 

Förslag till beslut:  

 

Taxfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad 
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                Bilaga 29, Dagordn.punkt 35 

  

Motion från Ingvar Sahlberg och Ulf Granström ang. drevdomarkonferenser regionvis 

 

31. 

 

Det har vid de genomförda centrala samlingar som hållits med drevprovsdomare från 

landets olika delar framgått att bedömningarna skiljer sig väsentligt. Även om det av 

statistiken framgår att samsynen mellan domarna ökar så är det fortfarande långt kvar. En 

så ojämn bedömning riskerar göra våra resultat från drevproven mindre värda som 

instrument för avelsarbetet.  

För att få en ökad samsyn på bedömningen av hundarna efter våra regler behövs fler 

sammankomster för drevprovsdomare från landet. Konferenser bör genomföras vartannat 

år och jag skulle gärna se krav på obligatoriskt deltagande åtminstone vart fjärde år för 

alla domare. Något som kan bli möjligt om konferenser anordnas regionalt eftersom 

domarna då får rimliga reseavstånd och restider för att delta. Förslagsvis kan landet delas 

in i fem eller sex regioner, vilket gör att sammankomsterna inte behöver bli så kostsamma. 

Vi yrkar på att Taxfullmäktige ger huvudstyrelsen i uppdrag att anordna regionala 

konferenser för drevprovsdomare vartannat år. 

 

       Ingvar Sahlberg och Ulf Granström 

 

       Huvudstyrelsens yttrande: 

 

       HS anser att förslaget är bra och stöder motionen. 

 

        HS föreslår att motionen från Ulf Granström & Ingvar Sahlberg tillstyrkes. 

 

        Förslag till beslut:  

 

        Taxfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen  
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                        Bilaga 30, Dagordn.punkt 36 

 

Motion från flera lokalklubbar ang. Drev-SM uttagning 

 

32. 

 

Vi föreslår att den lokalklubb som skall anordna och arrangera Drev-SM skall få ha med 

en representant ifrån sin klubb. Som det är i dagsläget så kan den klubben om oturen är 

framme inte få med någon representant ifrån sin klubb. 

Vi yrkar på från Smålands, Kronobergs, Bohus-Dals, Skaraborgs, Hallands, Örebros 

och Västsvenskas Taxklubbar är att en representant tages ut i den klubb som skall 

anordna och arrangera Drev-SM om det inte kommer med någon ifrån HS ordinarie 

uttagning. 

 

Västsvenska-, Smålands-, Hallands-, Örebro läns-, 

Bohus-Dals-, Kronobergs- och Skaraborgs Taxklubbar 

 

Huvudstyrelsens yttrande: 

 

HS anser att det nog känns bättre att arrangera detta stora evenemang om klubben får ha 

en egen representant som deltagare. HS stöder motionen. 

 

HS föreslår att motionen från VsvTK, SmTK, HTK, ÖlTK, BDTK, KTK & SkbTK  

tillstyrkes. 

 

Förslag till beslut:  

 

Taxfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen  
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             Bilaga 31, Dagordn.punkt 37 

 

Motion från UTK ang. fast datum för viltspår-SM 

 

33. 

 

Upplands Taxklubb anser att kommande -SM i viltspår skall ske på en fastställd dag i 

likhet med vad som sker vid SM i drev. 

Motivering: för samtliga inblandade, klubbar, hundägare är det en klar fördel att man kan 

planera in det kommande SM-et i god tid under säsongen. 

Yrkande:  -Att TF fastställer att SM i viltspår skall ske andra söndagen i augusti. 

 

       Upplands Taxklubb 

 

Huvudstyrelsens 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. 

 

HS föreslår att motionen från UTK avslås. 

 

Förslag till beslut: 

 

Taxfullmäktige beslutar att avslå motionen 
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