
Mittlabben en region i Labradorklubben 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte möte  
Datum: 2011-06-14 Nr 4/11 §-53-67 Plats: Telefonmöte 

Närvarande: Maria Hansson, Eva Löfqvist, Karin Rask, Margot Engström, Lena Jakobsson, Annette 
Eurenius, Sonja Larsson  

§53 Mötets öppnande 
Ordförande Maria Hansson öppnade styrelsemötet och hälsade alla välkomna. 

§ 54 Val av justerare 
Utsågs Anette att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§ 55 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes.   

§ 56 Föregående mötens protokoll 
Föregående mötens protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
SKRIVELSER 

Inkomna 
Medlemsregister April, maj 
HS protokoll 
Regler för Labradormästerskapet 
 
Utgående 
Verksamhetshandlingar 

§ 57 Ekonomi 
Ekonomin är fortfarande god och stabil. 

UTSTÄLLNING 
 
§ 58 Club Show 
Lena lämnar rapport från Mittlabbens Inofficiella utställning – Påsk shown. Ett lyckat arrangemang 
med många nöjda utställare! De två klasserna, påskmaskerad och påsk showen blev mycket lyckade. 
 
§ 59 Club show 2014 
Mittlabben skicka in en asnökan se §44 gällande Club show 2014. Regionen har blivit tilldelad 
arrangörskapet gällande utställningen. Mötet noterar informationen. 

JAKT 
 
§ 60 Rapport Jaktträning för alla 
Två enskilda träningsdagar genomfördes under majmånad med Peter Nordin som instruktör. Ett 
uppskattat arrangemang med bra uppslutning. Kan vara en aktivitet som bör återkomma om 
medlemmarna önskar så. 
 
 § 61 Jaktinternat 
Mötet bekräftar det beslut som tidigare tagits via mail gällande att ställa in Jaktinternatet i Lomviken 
pga för få antal anmälda. 
 
. 
§ 62 Apporteringsdag i Sundsvall 



Mittlabben en region i Labradorklubben 

Tyvärr genererade apporteringsdagen i Sundvslal ett mycket svalt intresse. Mötet diskuterar hurvida 
man kan arrangera aktiviteter som medlemmarna önskar. 
 
§ 63 Träningsjaktprov i Mäja 
Karin informerar mötet om planeringen inför det inofficiella jaktprovet. All är under kontroll. Rapport om 
arrangemanget får återkomma vid nästa möte. 
 
UTBILDNING 
 
§64 Valp/vardagslydnad i Övik 
Maria kommer att vara instruktör på en kurs i Övik med start i augusti. Till den kursen önskar Maria 
inköpa en DVD-film. 
Beslut att: 
- Mittlabben köper in den aktuella filmen. 
 
KLUBBEN 
 
§65 Verksamhet i höst 
Mötet diskuterar vilken typ av verksamhet vi kan erbjuda medlemmarna under hösten. Familjedag, 
prov på mm är några av de aktiviteter som nämns. Frågan får återkomma senare om tid finns att 
planera och genomföra fler aktiviteter. 
 
§66 Material till Labradoren 
Eva sammanställer det material vi skickar in till henne och ser till att det kommer Labradoren tillhanda i 
tid. 
 
§ 67 Nästa möte 
Beslut att: 
- nästa möte blir 23/8 i Härnösand. 

 

Vid protokollet:  Justeras:  Justeras: 

  

   

Eva Löfqvist   Maria Hansson Annete Eurenius
  

Sekreterare   Ordförande  Justerare 

 

 


