
Motioner till Taxfullmäktige 2017  
 

Med det här brevet vill vi ge styrelse och medlemmar i Svenska Taxklubbens 

lokalklubbar en bakgrundsinformation om Huvudstyrelsens, HS, hantering av motioner 

till Taxfullmäktige, TF, 2017. HS har underkänt 72 procent av alla motioner och som 

huvudsakligt skäl angett att motionerna inte följer Svenska Taxklubbens stadgar.  

 

HS beslut gjorde att ett antal olika motionärer – bland annat vi sexton som skickat in 

motionen om att rekommendera ryggröntgen – begärde att Svenska Kennelklubbens 

Föreningskommitté skulle ta ställning till om HS hanterat de underkända motionerna på ett 

korrekt sätt. Vår uppfattning är nämligen att HS gjort en felaktig bedömning och att det inte är 

deras sak att bestämma om en motion ska godkännas eller inte utan att det är TF:s uppgift. HS 

uppgift är i stället att yttra sig över alla motioner. Svenska Kennelklubbens 

Föreningskommitté gav oss motionärer rätt vid sitt sammanträde den 15 december 2016, 

vilket framgår av beslutet nedan. Kort innebär beslutet att HS inte har befogenhet att avvisa 

våra motioner enligt klubbens stadgar utan är skyldig att föra dem vidare till TF tillsammans 

med sina yttranden.   

 

 



Enligt Svenska Taxklubbens stadgar ska alla motioner publiceras i decembernumret av 

tidningen Taxen året före TF. HS valde också att publicera även de av HS underkända 

motionerna, men utan bilagor och med rubriken ”Följande inkomna motioner/skrivelser 

kommer inte att behandlas på TF 2017. 

 

Föreningskommitténs beslut ovan fick till följd att HS den 15 januari 2017 nu skickade ut 

alla de underkända motionerna via mejl till lokalklubbarna men utan bilagor. I mejlet står 

bland annat följande text, undertecknad av HS sekreterare: ”Därför bifogar jag filen med de 

inkomna, ej enligt stadgarna giltiga, motionerna återigen - de saknades tydligen.” HS hävdar 

alltså fortfarande att motionerna inte är giltiga enligt stadgarna och – underförstått – att 

lokalklubbarna därför ska avvisa motionerna på denna grund utan att ta ställning till 

sakfrågorna.  

 

Vår uppfattning är att det vore djupt olyckligt om lokalklubbarna inte tar ställning till de 

olika sakfrågorna i motionerna. Därför är det vår förhoppning att alla lokalklubbar även bildar 

sig en egen uppfattning om motionärernas förslag och sen agerar därefter.  

 

Med vänlig hälsning 

Motionärerna om att rekommendera ryggröntgen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


