
Labradorklubben    Protokoll 
Region Mittlabben 
SSRK:s klubbstuga, Kusthöjden, Härnösand  2007-05-14   

Närvarande: Eva Törnqvist, Monica Lundqvist, Anne Edblad, Eva Löfqvist, Kristina 
Eriksson, Elvy Jönsson, Annette Eurenius och Johanna Sjölund. 
Ej närvarande: Sonja Nilsson   

§  30.  Mötets öppnande  Ordförande hälsade alla välkomna     
och förklarade styrelsemötet det öppnat.  

§  31.  Val av Justeringsman Till justeringsman för mötet valdes Monica 
Lundqvist  

§  32.  Dagordning  Den föreslagna dagordning godkändes.  

§  33.  Protokoll  Föregående protokoll genomlästes och    
godkändes.  

§  34.  Ekonomi Kassören Kristina Eriksson redovisade den 
nuvarande ekonomin för regionen.   

§  35.  Skrivelser  Följande skrivelser redovisades: 
Ingående skrivelser: 
Medlemsmatrikel 0704  

§  36.  Working Test Kristina Eriksson meddelade att till dags datum hade 
endast tretton anmält sig till Working Testet. Mötet 
diskuterade om man skulle dra ner på antalet domare 
men beslöt att förlänga anmälningstiden med en 
vecka.  
Kristina Eriksson skickar färdig katalog för tryckning 
till Anne Edblad. 
Anne Edblad läste upp PM samt arbetsordningen för 
Working Testet. 
Mötet gick igenom övriga göromål och 
införskaffande för dagen.  
Samling för arrangörerna är kl. 8.30, domare kl. 9.00 
och för deltagarna Nkl, kl. 10.00 samt Ökl; Ekl, kl. 
11.00. 
Poängintyg skall tas fram.    

§  37.  Fäviken Game Fair Till Fäviken Game Faire kommer Anne Edblad, Eva 
Törnqvist, Elvy och Bertil Jönsson att åka den 27-29 
juli.   
Till detta behövs en affisch samt informations 
material om klubben och material till försäljning.  
Eva Törnqvist tar kontakt med Solveig Gyring 
angående detta.  



 
§  38.  Kurser Just nu är det avslutning av valpkursen i Bispgården.  

Angående valpkurs i Kramfors har det inte varit 
någon efterfrågan. Annette Eurenius fick i uppdrag 
att sätta in en ny annons med nu om våra kurser till 
hösten. Inga kurser för närvarande i Örnsköldsvik. 
Inga  kurser i Sundsvall för närvarande utan de som 
vill gå en kurs skall hänvisas till SSRK.    

§  39.  Labradoren I kommande Labradoren skall reportage från 
Working Testet samt från våra kurser. I övrigt 
gjordes en kort resumé av vad som kommer i det 
kommande numret.      

§  40.  Utställning Monica Lundqvist meddelade att Sonja Nilsson hade 
talat om att domaren Kerstin Henriksson var klar för 
utställningen tillsammans med den tidigare klara 
domaren Lena Hägglund. Och att domarinbjudan var 
skickad.   
Eva Törnqvist gick igenom utställningen samt varför 
andra inte tar hänsyn till andra föreningar som redan 
bestämt datum för sin utställning. Mötet diskuterade 
detta och ordförande Eva Törnqvist skickar ett mail 
angående detta till SSRK/Sundsvall.     

§  41.  Övriga frågor  Inga övriga frågor.  

§  42.  Nästa möte Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 8 augusti, kl. 
18.30 hos Monica Lundqvist, Sundsvall.   

§  43.  Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och förklarade 
mötet avslutat.       

Vid protokollet     

.   
Eva Löfqvist  

Justeras:    

  

.. 
Eva Törnqvist, Ordförande   Monica Lundqvist, Justerare 
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