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Protokoll fört vid konstituerande möte §: 16-31 
Datum: 2011-02-13 

Plats: SSRK:s klubblokal, Härnösand 

Närvarande: Maria Hansson, Eva Löfqvist, Margot Engström, Sonja Larsson, Lena 

Jakobsson  

Ej närvarande: Karin Rask, Annette Eurenius 

  

   

§ 16 Mötets öppnande 
Nyvalda ordförande Maria Hansson öppnade mötet och hälsade välkommen. 

   

§ 17 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägg av paragraferna 13.b, Utställning, 14.b, Material till 

huvudstyrelse och 14.c, Justering av protokoll.   

   

§ 18 Val av justerare 
Utsågs Lena Jakobsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

  

§ 19 Styrelsens konstituering 

Beslut att välja:  
- Sonja Larsson till vice ordförande. 

- Eva Löfqvist till sekreterare.  

- att utse Margot Engström till kassör 

- Karin Rask till jakt/viltspårsansvarig. 

- Lena Jakobsson till utställningsansvarig. 

- Sonja Larsson till biträdande utställningsansvarig. 

- Maria Hansson till utbildningsansvarig. 

  

§ 20 Val av kontaktman för Labradoren 

Beslut att: 

-  utse Eva Löfqvist till kontaktman för Labradoren. 

   

§ 26 Val av firmatecknare 

Beslut att:  
- från och med dagens datum 2011-02-13 för region Mittlabben, Labrador Retrieverklubben, 

låta kassören Margot Engström(480825-8125), Lunne 238, 891 96 Arnäsvall och ordföranden 

Maria Hansson(800427-7805), Bjällsta 212, 893 91 Bjästa, vara Mittlabbens firmatecknare 

och att var för sig disponera klubbens ekonomiska medel och bankkonto. 

  

§ 27 Labradorfullmäktige 

Beslut att: 

- välja Lena Jakobsson, som delegat för Mittlabben till Labradorfullmäktige. 

- Välja Sonja Larsson som suppleant.  

- skicka både ordinarie delegat samt suppleant till Labradorfullmäktige 26-27 mars. 

Regionen betalar resa, boende och mat för suppleanten    
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JAKT 

 

§ 28  Jaktinternat 
Margot Engström redogjorde för Jaktinternatet, som blir den 28 – 29 maj med Maud och Lars 

Rahmqvist, som instruktörer. Mötet diskuterade anmälningsavgiften för Jaktinternatet. 

Beslut att:  

-deltagaravgiften för internatet blir 1500kr/deltagare. 

- internatet måste minst ha tio stycken deltagare för att nå ekonomisk nollpunkt för 

aktiviteten. 

- sista anmälningsdag är 22 april till Margot. 

 

 

 

 

UTSTÄLLNING 

 

§ 29  Utställning 
Mötet diskuterar vilken person som ytterligare ska tillfrågas gällande domare vid den 

inofficiella utställningen 25 april. Lokal är bokad, Nordvik ridhuset. Sonja Larsson fick i 

uppdrag att tillfråga några namngivna kandidater för uppdraget. En domare finns vidtalad 

redan och har tackat ja, dvs; Elisabeth Asbolmo Amundsen.. 

Beslut att:  
- Lena Jakobsson  tar hand om anmälan till utställningen. 

- sista anmälningsdag är 8 april. 

- ta 175 kronor i anmälningsavgift. 

- Maria Hansson ordnar annons till utställningen. 
  
 

 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 

§30 Ordningsregler för styrelsemöte 
Mötet diskuterade olika regler för styrelsen bl. a att maila varandra, att ta viktiga beslut vid 

möte       

samt klargöra om man inte klarar av en uppgift, som man blivit tilldelad. 

  

§31 Material till huvudstyrelsen 
Uppdras till Eva att skicka årsmötetshandlingarna till kansliet. 

  

§32 Justering av protokoll 

Beslut att: 

- protokollet skall anses justerat när ordförande och justerare godkänt protokollet via 

mail. 

  

§ 30 Nästa möte 
Beslut: lördag 5 mars kl 13.00 och onsdag 4 maj, kl.17.00 i Härnösandsektionens klubblokal.  
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§ 31 Mötets avslutande 
Maria Hansson tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

  

  

  

  

Vid protokollet:  Justeras:  Justeras: 

  

  

  

  

  

Eva Löfqvist   Maria Hansson Lena Jakobsson

  

Sekreterare   Ordförande  Justerare 

  

  

  

 
 


