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Styrelsen för ÖNTK kallar till 

EXTRA ÅRSMÖTE 
med anledning av motionen ”Förslag om delning av klubben” som röstades igenom av 

årsmötet 2015-02-15. 

Vi har förstått att frågan har väckt många tankar och känslor och därför uppmanar vi alla att 
lyssna på och respektera alla närvarande på mötet. Vi vill att alla medlemmar ska få komma 

till tals och ställa eventuella frågor inför ett så viktigt beslut. 
 
Tid: Söndag den 15 mars 2015 kl. 13.00. 
 
Plats: Byske Gästgivaregård, Hotellgatan 6 i Byske (Skellefteå kommun) 

Samtliga anmälda medlemmar bjuds på fika. 
 

Anmälan:  Föranmälan krävs om du vill fika, meddela även ev. allergier/vegetariskt. 
Skicka e-post eller ring senast 2015-03-10: ontk.sekr@gmail.com 

 
Dagordning: 1. Mötets öppnande 

 2. Godkännande av dagordningen 
 3. Justering av röstlängd 
 4. Val av ordförande för mötet 
 5. Val av sekreterare för mötets protokoll 
 6. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden skall justera protokollet. 
 7. Godkännande av att kallelsen till extra årsmötet är behörigen utlyst. 
 8. Angående motion till årsmötet 2015-02-15, ”Förslag om delning av klubben” (för info se 

Beslutsunderlag) 
 
OM PUNKT 8 AVSLÅS: 
9. Hur lägger vi upp organisationen i klubben för 
att det ska fungera i framtiden? 
10. Val av ordföranden för år 2015 
11. Val av övriga ledamöter 
12. Val av två revisorer och revisorssuppleanter 
13. Val av valberedning; tre personer varav en 
sammankallande.  
14. Val av lokalt avels råd 
15. Mötets avslutande 
 

 
 
 
 
 
OM PUNKT 8 BIFALLES: (Interrim-styrelsen sitter 
kvar tills vidare) 
9. Val av grupp som författar ett beslutsunderlag till 
Taxfullmäktige 2015 
10. Mötets avslutande 

VARMT VÄLKOMMEN! 
Styrelsen för Övre Norrlands taxklubb 
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Beslutsunderlag för Extra Årsmöte 2015-03-15, punkt 8  
Bakgrund: 

Motionen ”Förslag om delning av klubben” röstades igenom av ordinarie årsmöte 2015-02-15. Enligt 

Fredrik Bruno på Svenska Kennelklubbens Föreningskommitté kan en klubb inte delas rakt av, 

eftersom det inte går att dela ett organisationsnummer. Vad som händer är: 

1. Klubben upphör 

2. Två nya klubbar bildas 

1. Klubben upphör 

Ur Normalstadgar för Svenska Taxklubbens Lokalklubbar, som gäller för Övre Norrlands Taxklubb: 

§ 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.  

Styrelsen anser att raden: ” Beslut om upphörande av klubben fattas vid ordinarie årsmöte” är 

uppfyllt av bifallet av ovan nämnda motion på årsmötet 2015-02-15.  

Raderna som gäller för beslutet om upphörande av klubben är: ” 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.” 

Alltså ska ¾ bifalla frågan om upphörande av klubben vid detta extra årsmöte, för att beslutet ska 

vara giltigt. 

2. Två nya klubbar bildas 

Ur Stadgar för Svenska Taxklubben: 

§ 10 SvTK:s LOKALAVDELNINGAR 

Lokalavdelningarnas verksamhetsområden skall fastställas av Taxfullmäktige. Före avgörande av 

ärende rörande ändring av lokalavdelningarnas antal och/eller verksamhetsområde skall yttrande 

genom Huvudstyrelsens 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 är fastställda av HS. 

Beslutet att ändra lokalavdelningarnas antal och/eller verksamhetsområde är alltså Taxfullmäktiges. 

Taxfullmäktige består av huvudstyrelsen och representanter från samtliga Lokalklubbar.  

Övrigt 

Endast en lokalklubb ansluten till en specialklubb, i det här fallet Svenska Taxklubben, har rätt att 

hålla officiella prov och utställningar.  


