
SmTK nr4/2021 

Protokoll fört vid Smålands taxklubbs ordinarie styrelsemöte 211213 

via skype 

 

Närvarande: Mikael Davidsson, Rebecka Lönnqvist, Anders Andrè, Thomas Rydholm, Anna Andrè, 

Patric Jakobsson, Kristoffer Klasson 

Anmält förhinder: Filip Österlind 

§1.Mötets öppnande 

Ordförande Mikael Davidsson hälsade samtliga välkomna 

§2. Val av justeringspersoner 

Kristoffer Klasson och Rebecka Lönnqvist 

§3. Godkännande av dagordning 

Inga invändningar 

§4.Föregående protokoll 

Inga invändningar 

§5. Au-beslut 

Sänkning avgifter viltspår 

Förlängning av ODP 

§6.Inkommande skrivelser 

Enligt bifogad fil 

§7.Utgående skrivelser 

Enligt bifogad fil 

§8.Ekonomisk rapport 

Patric informerar om fortsatt god ekonomi trots utgifter under året. 

§9.Kommiteerna 

-Utställning : Thomas informerar att det är klart med domare och sekreterare till vårens utställning i 

Hultsfred, domare där är Bengt-Åke Bogren. 

Höstens utställning hålls i Skillingaryd och domare där är Jill Rhodin och Hans Almgren. 

Våren 2023 dömer Maria Ullman-Hierner i Hultsfred och höstens i Skillingaryd Anna Friberg och Jan 

Herngren. 

Exteriörbedömning finns ingen plan för utan får tas upp för diskussion ifall det blir efterfrågat. 



-Viltspår: Färre antal startande hundar i år. Nytt regelverk gäller från 220101. Nya regelboken 

beställd från SKK. Nytt från i år är att höstens ordinarie är ett tvådagars prov. Beslut tas att försöka 

arrangera en viltspårskurs i Kalmar län under våren. Anders ansvarar för att jobba vidare med detta. 

-Drev: Mikael och Rebecka redovisade om aktuellt läge. 49 startande hundar på ODP. Cirka 20 hundar 

väntar på att komma till start på det rörliga drevprovet. 

-Gryt: Ingen verksamhet 

10.Nordisk Drevkamp 

Ska arrangeras av Smtk och datum för detta är 221120-221121 

Diskussioner förs om detta och Anders börjar undersöka förläggning. 

Mikael kollar sponsring med Huvudstyrelsen 

11. Årsmöte 2022 

Genomgång av förfarande. Kallelse ombesörjs av Anders i början av februari. Rebecka tar kontakt 

med lämplig föredragshållare. Ansvarig för respektive kommitté skriver årsberättelse. Ansvarig att 

ordna rosetter är Rebecka. 

12.Övriga frågor 

Thomas Rydholm meddelar att han inte ställer upp för omval. 

13. Mötets avslutande 

Mikael Davidsson tackar alla för visat intresse 

 

Vid protokollet 

 

………………………………………………… 

Sekreterare Anders Andrè 

 

…………………………………………………. 

Ordförande Mikael Davidsson 

 

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

Justerare Rebecka Lönnqvist                                                            Justerare Kristoffer Klasson 


