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Protokoll fört vid Mittlabbens styrelsemöte 2009-03-29 
 
Plats:  SSRKs klubblokal, Härnösand 
Närvarande: Eva Löfqvist, Margot Engström, Sonja Larsson, Johanna Sjölund 
 Håkan Josefsson (suppleant men idag beslutande)  
Ej närvarande: Marita Björling (ordinarie), Anette Eurenius (suppleant) 
 
 
 
 
 
§ 37 Mötets öppnande 
Ordförande Eva Löfqvist öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 
 
§ 38 Val av sekreterare 
Margot utsågs att föra dagens protokoll. 
 
 
§ 39 Val av justerare 
Utsågs Johanna att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
 
§ 40 Godkännande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägg Working Test-utbildning 
 
§ 41 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från konstituerande mötet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 42 Skrivelser 
 
Inkommande LRK – Inbjudan Working Test Ledarutbildning 
 LRK – Regler för Labradormästerskapet 
 LRK – Medlemsregister febr, mars 
 
Utgående Protokollskopior HS samt revisor 
 LRK – anmälan till Labrador fullmäktige 
 
§ 43 Ekonomi 
Klubbens ekonomi är fortsatt god. 
 
 
§ 44 Konstituering av utbildningsansvarig 
Föreslogs att Johanna Sjölund fortsätter med detta uppdrag. 
Beslut: att utse Johanna Sjölund till utbildningsansvarig. 
 
 
§ 45 Rapport från Labradorfullmäktige 
Sonja rapporterade från ett trevligt och givande Labradorfullmäktige. 
 
 
§ 46 Inofficiell utställning 
Sonja hade förberett denna fråga och tidigare delgivit styrelsen några passande datum. 
Beslut: att genomföra en inofficiell utställning söndagen den 20 september. 
Beslut: att klasserna ska bli valpar, vuxna och veteraner 
Beslut: att anmälningsavgiften är 150 kr. 
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Plats diskuterades och Håkan ska höra om det finns möjlighet att hålla till på KA5. 
Några förslag på domare kom fram och Sonja hör sig för. Hon ordnar också ringsekreterare. 
Margot tar emot anmälningar och Sonja trycker katalogen. 
Annette och Eva ordnar med priser. 
Rosetter mm ordnas av Margot. 
 
 
§ 47 Övrig verksamhet 2009 
Andra aktiviteter diskuterades och inofficiellt jaktprov var alla positiva till 
Beslut: att arrangera ett inofficiellt jaktprov söndag den 9 augusti, plats ännu ej bestämd. Endast NKL. 
Beslut: att anmälningsavgiften blir 150 kr. 
Margot kontaktar föreslagna domare. 
Margot tar emot anmälningar och Sonja trycker katalogen. 
 
I Örnsköldsvik planeras för en handlerkurs med start i april och i maj – juni 4 temadagar, lydnad, 
apportering, spår, vattenarbete. 
Inga fastslagna planer för övrigt i regionen. 
 
 
§ 48 Working Test Ledarutbildning 
Då det inkommit en inbjudan till Working Test Ledarutbildning diskuterades behovet av denna inom 
regionen. 
Beslut: att inte sända någon till denna utbildning. 
 
 
§ 49 Delning av Mittlabben 
Frågan skjuts upp till nästa möte då Marita finns med. 
 

§ 50 Datum för årets styrelsemöten 
Beslut: att mötesdatum för kommande år blir: 6 maj 15.00, 6 sept 11.00, 7 nov 11.00, 16 jan 11.00. 
Plats: SSRKs lokal i Härnösand. 

 

§ 51 Labradoren 
Eva ombesörjer att aktuell information skickas in till Labradoren. 

 

§ 52 Övriga frågor 
Hur välkomnar vi nya medlemmar i regionen?  
Förslag på ett välkomstbrev med aktuell information. Margot hör med Marita om hon kan utforma ett 
förslag till brev. 
 
 
§ 53 Mötets avslutande 
Eva tackade för visat intresse och avslutade därefter mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras:  Justeras: 
 
 
Portokollet är justerat 
 
 
Margot Engström  Eva Löfqvist  Johanna Sjölund 
Sekreterare   Ordförande  Justerare 
  
 
 


