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Delegationsordning för Östsvenska Taxklubben 
 

Generellt 

Styrelsen fattar samtliga ekonomiska beslut inom klubben. Av vad som framgår specifikt för 

Arbetsutskottet (AU) och de olika kommittéerna finns ett utrymme för AU och kommittéerna 

att fatta en del interimistiska beslut som sedan ska underställas och fastställas av styrelsen 

senast vid nästa styrelsemöte. 

 

Utöver vad som framgår nedan gäller Svenska Taxklubbens Arbetsordning, Svenska 

Taxklubbens stadgar samt stadgar för lokalklubbar. I den mån det kan läsas in ett 

motsatsförhållande mellan dessa skrifter och denna delegationsordning är 

delegationsordningen underordnad. 

 

Justering av protokoll 

Vid styrelsemöte utses ledamot som – jämte ordförande för mötet – justerar protokollet. 

Justering sker genom att justeringspersonerna mailar sitt godkännande till kassören. Så snart 

detta godkännande från båda/samtliga justeringspersoner kommit sekreteraren tillhanda är 

protokollet att anse som justerat. Det får då distribueras enligt nedan. 

 

Utskick och hantering av protokoll 

Protokollen arkiveras hos sekreteraren. När protokollet har justerats ska det skickas per mail 

till styrelsens ledamöter och adjungerade samt revisorer och revisorssuppleanter. 

 

AU 

AU består av tre ordinarie styrelsemedlemmar vilka utses vid det konstituerande mötet efter 

årsmötet. En av dessa medlemmar ska vara ordföranden. AU får besluta om kostnader upp till 

SEK 10 000. Dessa beslut ska fastställas av styrelsen innan beloppsgränsen passeras oavsett 

om det gäller en enstaka kostnad eller en sammanlagd kostnad mellan styrelsemötena. Till 

den summan ska även räknas kommittéers utnyttjande av möjligheten att använda medel och 

som underställts AU. När gränsen SEK 10 000 är nådd måste styrelsebeslut inhämtas men får 

ske med enkel majoritet per capsulam.  

 

Firmatecknare 

Vid det konstituerande mötet efter årsmötet ska utses tre firmatecknare. Dessa tecknar firma 

var för sig. Det är lämpligt men inget uttalat krav att firmatecknarna är de som ingår i AU. 
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Skattmästare/Kassör 

Skattmästaren hanterar löpande in- och utbetalningar. De utbetalningar som sker ska 

attesteras av någon av de övriga utsedda firmatecknarna. 

 

I övrigt gäller nedanstående inköps- och attestrutiner för Östsvenska Taxklubben 

 

• Vid beställning av en tjänst/vara ska: 

• inköpet vara beslutat enligt denna delegationsordning 

• kostnaden hållas inom det som är budgeterat för året 

• faktura ställas till: 

Östsvenska Taxklubben 

c/o Monica Vahlberg 

Skutvägen 3 

184 92 Åkersberga 

• mail ska skrivas till kassören där det ska framgå; vad som har beställts, kostnad och i 

vilket syfte tjänsten/varan köpts in 

• kassören ska, när faktura kommit, kontrollera att pris stämmer överens med det som 

är beställt och sedan attestera fakturan och lägga till betalning. 

Arvoden/kostnadsersättningar 

Styrelsearvode utgår ej för Östsvenska Taxklubben. 

Arvodesnivå till domare inom viltspår och drev beslutas av styrelsen. Utställningsdomares 

och ringsekreterares arvode följer SKK:s riktlinjer. 

Kostnadsersättning såsom reseersättning, ersättning för utlägg med mera ersätts mot 

reseräkning under förutsättning att det i förväg godkänts av lägst sammankallande i 

respektive kommittee. Ersättning för användande av egen bil utgår - efter sådant 

godkännande - med SEK 18:50 per mil. 

 

Klubbmästaren 

Klubbmästaren är den som planerar Taxens Dag och klubbens deltagande på Rastorget vid 

Stockholms Hundmässa. Klubbmästaren ska verka för att logistiken kring utställningar 

fungerar. Klubbmästaren får knyta andra personer till sig på samma sätt som kommittéerna 

får göra.  

 

Prisförvaltaren 

Prisförvaltaren ansvarar för hantering och förvaring av klubbens vandringspriser. 

Prisförvaltaren ska hålla sig à jour med statuter för förtjänsttecken samt vilka 

medlemmar/funktionärer som erhållit olika förtjänsttecken. På så sätt kan prisförvaltaren 

flagga för när det är dags att föreslå medlem som uppnått statuterna.  

 

Prisförvaltaren ska sammanställa vilka som är mottagare av championatpris på årsmötet och 

beställa dessa priser. 
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Kommittéer 

Inom Östsvenska Taxklubben finns följande kommittéer: 

Utställningskommittén 

Viltspårskommittén 

Drevprovskommittén 

Kommittén för alternativa tävlings- och träningsformer. 

 

Kommittéernas uppgift är att förbereda och bedriva verksamhet inom sina respektive grenar. 

För det ändamålet har kommittéerna en interimistisk möjlighet att använda högst SEK 5 000 

utan att inhämta beslut från styrelsen eller AU. Observera att denna möjlighet får utnyttjas 

endast då det av tidsbrist eller annat väsentligt skäl inte går att invänta ett beslut från AU eller 

styrelsen. 

Vid de fall då kommittén utnyttjat den möjligheten ska AU eller styrelsen kontaktas snarast. 

Vid nästföljande styrelsemöte ska kommitténs beslut att utnyttja denna möjlighet tas upp som 

en punkt på dagordningen och fastställas. 

 

Styrelsen utser deltagare i kommittéerna. Av dessa ska styrelsen utse en sammankallande i 

varje kommitté. Utöver de av styrelsen utsedda får kommittéerna ta in ytterligare personer att 

arbeta inom kommittén. Dessa personer ska anmälas vid nästföljande styrelsemöte. Styrelsen 

äger då rätt att neka anmäld person rätt att verka inom kommittén. På motsvarande sätt kan 

styrelsen neka person att bistå klubbmästaren. 

 

Rapportering från kommittéerna 

Vid varje styrelsemöte ska en rapport från kommittéerna avges. Då verksamheten främst 

bedrivs inom kommittéerna ska rapporten hållas kortfattad och ta upp sådant som ska 

underställas styrelsen. Sammankallande i kommittéerna ska inför styrelsemötet skicka en 

kortfattad beskrivning till sekreteraren som för upp den på dagordningen. 

 

Vid särskilda tillfällen, som exempelvis inför en utställning, kan det vara nödvändigt med en 

mer ingående diskussion i styrelsen. Det är då kommitténs sammankallande som flaggar för 

att diskussionen är behövlig och förser övriga styrelsemedlemmar med nödvändigt 

diskussionsunderlag i god tid inför mötet. 

 

Delegationsordningens giltighetstid. 

Denna delegationsordning ska tas upp i dagordningen på varje styrelsemöte. Då ska tas beslut 

om delegationsordningen ska fortsätta att vara giltig. Om sådant beslut tas jakande gäller 

delegationsordningen till nästa styrelsemötes början. Om det finns skäl att ändra på 

delegationsordningen ska det göras innan styrelsemötet avslutas. Denna punkt i dagordningen 

ska anses som omedelbart justerad. En utskrift av gällande version ska bifogas protokollet. 

 

Under punkten på dagordningen ska också fastställas gjorda inköp av AU och kommittéer. 

När gjorda inköp fastställts och godkänts återställs alla interimistiska summor. Genom det har 

AU och kommittéerna åter sina respektive summor att besluta om. 
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Utställningskommittén  

Utställningskommitténs uppgift är att föreslå datum för kommande utställningar samt att 

planera för och genomföra dessa utställningar. 

Kommittén ska dessutom i övrigt verka för att främja utställningsverksamheten. 

Kommittén ska förbereda alla praktiska frågor kring utställningar såsom till exempel skaffa 

fram plats för utställningen, anlita domare och ringsekreterare, beställa material för priser 

med mera. Inom utställningskommittén ska minst en deltagare vara certifierad 

utställningsarrangör (CUA). Denne ska ha till uppgift att se till att arbetet inom kommittén 

borgar för väl genomförda utställningar. 

Utställningskommittén bistår klubbmästaren i att anlita domare för Taxens Dag. 

 

Kommittén ska underställa styrelsen förslag till beslut vad gäller bestyrelse, kommissarie, 

utställningsdatum, utställningsplatser, val av sponsorer samt nödvändiga inköp/kostnader. 

Avtal upprättade med ringsekreterare och domare ska undertecknas av firmatecknare. 

 

Viltspårskommittén 

Viltspårskommitténs uppgift är att planera för årets spårprov (ordinarie och rörliga). 

Kommittén ska också planera för den årliga spårkursen. 

Kommittén ska dessutom i övrigt verka för att främja viltspårsverksamheten. 

Sammankallande för kommittén är den som fördelar anmälningar till domare. 

Sammankallande får utse annan i kommittén att hantera dessa anmälningar. Vem som har den 

uppgiften ska meddelas styrelsen och annonseras på hemsidan. Styrelsen har rätt att uppdra åt 

sammankallande att byta ut den person som har uppgiften att fördela anmälningar. 

 

Kommittén ska underställa styrelsen beslut vad gäller tider för rörliga och ordinarie prov, 

kommissarie, tid och plats för den årliga spårkursen, förslag på domarelev samt nödvändiga 

beslut för elevens utvecklingsfaser. 

 

Viltspårskommittén tar fram förslag till styrelsen att fatta beslut om klubbens representant till 

Svenska Taxklubbens Spår-SM. 

 

Drevprovskommittén 

Drevprovskommitténs uppgift är att planera för årets drevprov (drevprov, ordinarie drevprov 

och debutantprovet). Kommittén ska dessutom i övrigt verka för att främja 

drevprovsverksamheten. 

Sammankallande för drevprovskommittén ska till styrelsen föreslå jaktprovskommissarie 

samt en provledning inför varje prov. 

 

Kommittén ska underställa styrelsen beslut vad gäller tider för drevprov och ordinarie 

drevprov, kommissarie, förslag på domarelev samt nödvändiga beslut för elevens 

utvecklingsfaser. 

 

Drevprovskommittén tar fram förslag till styrelsen att fatta beslut om klubbens representant 

till Svenska Taxklubbens Drev-SM. 
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Kommittén för alternativa tävlings- och träningsformer 

Kommittén för alternativa tävlings- och träningsformer har till uppgift att främja sådan 

verksamhet som inte är utställning, viltspår och drev. I verksamhetsområdet för kommittén 

ingår även barn- och ungdomsverksamhet. Syftet är att fånga upp även de medlemmar som 

inte ägnar sig åt de traditionella grenarna inom tax. 

Sammankallande för Kommittén för alternativa tävlings- och träningsformer ska till styrelsen 

föreslå den verksamhet kommittén vill bedriva. 

 

 


