
Labradorklubben    Protokoll 
Region Mittlabben 
Lundqvist, Sundsvall    2007-08-08   

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

§  44.  Mötets öppnande  Ordförande Eva Törnqvist hälsade alla välkomna     
och förklarade styrelsemötet öppnat.  

§  45.  Val av Justeringsman Till justeringsman för mötet valdes Annette 
Eurenius.  

§  46.  Dagordning  Den föreslagna dagordning godkändes.  

§  47.  Protokoll  Föregående protokoll genomlästes och    
godkändes.  

§  48.  Ekonomi Kassören Kristina Eriksson redovisade ekonomin 
efter första halvårets aktiviteter.   

. §  49.  Skrivelser Följande skrivelser redovisades:  
Inkommande: 
Medlemsmatrikel 0705 
Medlemsmatrikel 0706 
Medlemsmatrikel 0707 
Skrivelse angående Diplomeringsutbildning 
Utgående 
Styrelsemöte protokoll 070401 
Ordförande redovisade en inbjudan till 
Uppfödarekonferensen   

§  50.  Working Test Ordförande berättade att arrangemanget hade varit 
lyckat och att domarna var nöjda samt att det inte 
hade inkommit några klagomål från deltagarna. 
Kassören meddelade att det gått ekonomiskt över 
förväntningarna.  

§  51.  Fäviken Game Fair Elvy Jönsson meddelade att det varit publikrekord på 
årets Fäviken Game Fair och i år hade vi fått en 
bättre placering för vår monter. Försäljning m.m. 
hade också gott bra. Aktiviteterna var många under 
helgen, där även en del från regionen deltog.  

§  52.  Utställning Mötet diskuterade vad som behövdes göras inför 
utställningen samt vilka olika uppgifter var och en 
kunde tänkas jobba med. kom fram till följande. 



Forts. § 52. Utställning Mötet bestämde följande att Sonja Nilsson kontaktas 
och ber henne sätta in annonser i tidningarna, beställa 
rosetter, ordna ringsekreterare samt ta kontakt med 
Royal Canin. Annette Eurenius kollar upp angående 
fika, korv, lotteri m.m samt tar kontakt med Nordvik 
om vi får låna deras kök. Anne Edblad och Kristina 
Eriksson ansvarar för insläppet. I övrigt skall priser 
införskaffas, baka bröd till serveringen samt försöka 
få tag i folk som kan hjälpa till.  

§  53.  Kurser Anne Edblad berättade att det varit en givande och 
trevlig helg för de i regionen som var med på 
Provledarutbildningen, som var i samband med 
Working Campen. En ansökan om jaktprov skall 
göras. Just nu är inga kurser på gång i regionen. 
Annette Eurenius kollar upp med Margot Engström 
angående eventuell valpkurs.   

§  53.  Labradoren Denna punkt tas upp på nästa styrelsemöte.      

§  54.  Viltspårsmästerskap Mötet beslöt att inte arrangera detta i höst utan spara 
detta till våren 2008. 

§  55.  Övriga frågor 
Bokföringsprogram Kassören meddelade att datorn gått sönder och 

bokföringsprogrammet försvann med den. Därför 
undrade kassören Kristina Eriksson om hon fick 
införskaffa ett nytt. Mötet beslöt att tillstyrka detta  

FART Mötet diskuterade att ta upp någon av de nyutbildade 
beskrivarna till regionen för att testa hundarna.   

§  56.  Nästa möte Extra styrelsemöte blir onsdagen den 19 september, 
kl. 18.30 hos Monica Lundqvist, Sundsvall.   

§  57.  Mötets avslutande Ordförande tackade för visat intresse och förklarade 
styrelsemötet avslutat.     

Vid protokollet     

.   
Eva Löfqvist  

Justeras:    

  

.. 
Eva Törnqvist, Ordförande   Annette Eurenius, Justerare 
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