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Protokoll fört vid Mittlabbens styrelsemöte 2009-05-06 
 
Plats:  SSRKs klubblokal, Härnösand 
Närvarande: Eva Löfqvist, Margot Engström och Johanna Sjölund  
Närvarande suppleant: Anette Eurenius  
Ej närvarande ledamöter: Marita Björling och Sonja Larsson  
Ej närvarande suppleant: Håkan Josefsson 
 
§ 54 Mötets öppnande 
Ordförande Eva Löfqvist öppnade mötet och hälsade välkommen samt meddelade att då ordinarie 
ledamöter idag är frånvarande går närvarande suppleant in i tjänstgörande ställning. 
 
 
§ 55 Val av sekreterare 
Margot utsågs att föra dagens protokoll. 
 
 
§ 56 Val av justerare 
Utsågs Johanna att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
 
§ 57 Godkännande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägg SSRKs Provledarutbildning och Fäviken Game Fair 2009. 
 
§ 58 Föregående mötesprotokoll 
Inget protokoll fanns att godkänna. 
 
§ 59 Skrivelser 
Inkommande LRK – Medlemsmatrikel maj 
 LRK – Protokoll 22/3 
 LRK – påminnelse inoff. utst.bestämmelser 
 Hsand kommun – bekräftelse, bokning av toavagn 
 SSRK/Vn – inbjudan heldag i Föreningsteknik 
 SSRK/Hs – info om provledarutbildning 
 FGF – inbjudan till Fäviken Game Fair 
 Minnesanteckningar Retriever i Norr 
  
Utgående Protokoll till LRK, valberedning, revisorer 
 Svar LRK ang inoff utst.bestämmelser 
 Till SSRK Vn om anmälan om deltagare i Föreningsteknik 
 
 
§ 60 Ekonomi 
Klubbens ekonomi är fortsatt god. 
 
 
§ 61 Föreningsteknik, inbjudan från SSRK Vn 
SSRK/Vn arrangerade en heldag på Hornöberget i Föreningsteknik med Per-Inge Johansson. En 
trevlig och givande föreläsning där Eva Löfqvist, Margot Engström, Marita Björling och Anette 
Eurenius deltog. Förutom föreläsningen så bjöd SSRK/Vn på kaffe och lunch. 
 
 
§ 62 Inofficiell utställning 2009 
Vi har fått klart med utställningsplatsen på Kusthöjden. Toa-vagn är bokad från kommunen. 
Fler domarförslag diskuterades och uppdrogs till Margot att be Sonja snarast kontakta vederbörande.  
Möjlighet till avgift för parkering diskuterades, alternativt höja avgiften. 
Beslut: att riva upp tidigare beslut om anmälningsavgift på 150 kr. 
Beslut: att anmälningsavgiften ska vara 170 kr och att inte ta ut parkeringsavgift. 
Beslut: att godkänna reviderad budget för arrangemanget. 
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§ 63 Inofficiellt träningsjaktprov 2009 
Svårigheter att hitta lämplig plats. Anette hör efter om det finns möjlighet att vara i Nordvik. 
Anmälningarna tas emot av Håkan och upplysningar Håkan och Margot. 
Provledare: Margot Engström 
Beslut: att godkänna föreslagen budget. 
 
 
§ 64 Fäviken 
Elvy Jönsson har erbjudit sej att representera Mittlabben. 
Beslut: att anmäla oss för deltagande vid Fäviken Game Fair. 
 
 
§ 65 Provledarutbildning 
LRK har från GRK vidarebefordrat information och intresseförfrågan angående provledarutbildning. 
Frågan diskuterades. 
Beslut: att Mittlabben för närvarande inte har något behov av fler provledare. 
 
 
§ 66 Delning av Mittlabben 
Ärendet diskuterades och hänsköts till ett kommande möte. 
 

§ 67 Sammanslutningen Retriever i Norr 

Det initierade samarbetet mellan de norrländska lokala rasklubbarna diskuterades. Avstånden är stora 
för att alla ska ha lika möjligheter att deltaga på träffarna men det finns ingen anledning för Mittlabben 
att stå utanför. 
Beslut: att kvarstå i sammanslutningen och deltaga på de träffar som är möjliga för representanter 
från Mittlabben. 

 

§ 68 Mittlabbens vandringspriser 
Vandringspriserna har funnits med sedan klubben startade, men de sista åren har intresset att söka 
dessa inte varit stort. Mötet diskuterade en ändring av statuterna och/eller att avsluta priserna. Givarna 
till dessa priser sitter i styrelsen så beslut kan tas direkt. 
Beslut: att från och med 2010 upphöra med vandringspriserna. 

 

§ 69 Rapport inför SSRKs fullmäktige 
Eva och Margot informerade.   

 

§ 70 Övriga frågor 
Margot rapporterade att en gåva skickats till Cancerfonden med anledning av tidigare ledamots 
bortgång. 
 
 
§ 71 Mötets avslutande 
Eva tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet. 
 
 
Vid protokollet:  Justeras:  Justeras: 
 
 
 
 
Margot Engström  Eva Löfqvist  Johanna Sjölund 
Sekreterare   Ordförande  Justerare 


