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Protokoll fört vid konstituerande möte i Mittlabben 2008-07-08 
 
Plats:  SSRK Härnösandsektions klubblokal 
Närvarande: Eva Löfqvist, Margot Engström, Marita Björling, Anette Eurenius, Elvy Jönsson 
Ej närvarande: Johanna Sjölund, Sonja Larsson, Ulla Svensson (suppl), Marie Söderström (suppl) 
 
 
 
§ 37 Mötets öppnande 
Nyvalda ordförande Eva Löfqvist öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 
§ 38 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes efter några tillägg och justeringar. 
 
§ 39 Val av justerare 
Utsågs Elvy Jönsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 40 Val av vice ordförande 
Föreslogs Margot Engström att vara vice ordförande fram till nästkommande ordinarie klubbmöte. 
Beslut: att utse Margot Engström till vice ordförande. 
 
§ 41 Val av sekreterare 
Föreslogs Marita Björling att vara sekreterare fram till nästkommande ordinarie klubbmöte. 
Beslut: att utse Marita Björling till sekreterare. 
 
§ 42 Val av kassör 
Föreslogs Margot Engström att vara kassör fram till nästkommande ordinarie klubbmöte. 
Beslut: att utse Margot Engström till kassör 
 
§ 43 Val av jaktansvarig 
Då alla ingående i styrelsen inte fanns närvarande vore det olämpligt att konstituera denna post nu. 
Beslut: att vänta till kommande ordinarie styrelsemöte med att utse jaktansvarig. 
 
§ 44 Val av utställningsansvarig 
Föreslogs att Sonja Larsson fortsätter med detta uppdrag. 
Beslut: att Sonja Larsson fortsätter med sitt uppdrag som utställningsansvarig. 
 
§ 45 Val av utbildningsansvarig 
Föreslogs att Johanna Sjölund fortsätter med detta uppdrag. 
Beslut: att Johanna Sjölund fortsätter med sitt uppdrag som utbildningsansvarig. 
 
§ 46 Val av informationsansvarig samt kontaktman för tidningen Labradoren 
Föreslogs Anette Eurenius att vara informationsansvarig fram till nästkommande ordinarie klubbmöte 
samt att under denna tid även ansvara för att Mittlabbens uppgifter inkommer till Labradoren. 
Beslut: att utse Anette Eurenius till informationsansvarig samt vara kontaktman för Labradoren. 
 
§ 47 Webbmaster för Mittlabbens hemsida 
Föreslogs att Margot Engström fortsätter med att uppdatera och sköta om hemsidan. 
Beslut: att Margot Engström fortsätter med sitt uppdrag som webbmaster. 
 
§ 48 Val av firmatecknare 
Beslut: att från och med dagens datum 2008-07-08 för region Mittlabben, Labrador Retrieverklubben, 
utse kassören Margot Engström, Lunne 238, 891 96 Arnäsvall och ordföranden Eva Löfqvist, Pl 250 
Vattjom, 864 91 Matfors, att var för sig disponera klubbens ekonomiska medel, bankkonto samt vara 
firmatecknare. 
Samtidigt upphävs med omedelbar verkan beslut från 2008-02-10 där Kristina Eriksson, (XXXXXX-
XXXX) och Eva Törnqvist (XXXXXX-XXXX) erhöll rätten att disponera klubbens ekonomiska medel, 
bankonto samt vara firmatecknare. 
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§ 49 Inventarielista 
Diskuterades vilka inventarier klubben disponerar. Då Mittlabben förfogar över bl a dummies, partytält, 
rosetter, pins, koppel etc, och nu har bytt ut personer i styrelsen måste en inventering ske för att inte 
något av misstag ”ramlar mellan stolarna”. 
Beslut: Margot tar kontakt med avflyttade f d kassör Kristina Eriksson för att efterhöra om hon har 
kvar en inventarielista och Elvy kontaktar de två f d styrelseledamöterna i Bispgården för att höra om 
de har bl a dummies och partytält kvar hos sig. 
 
§ 50 Höstens inofficiella utställning 
Diskuterades den utställning som är beslutad att äga rum på Nordvik 2008-09-27. Framkom att mycket 
fortfarande är ogjort där och att det är hög tid att intensifiera arbetet nu. 
Beslut: att tillsätta en arbetsgrupp med Sonja Larsson, Margot Engström och Anette Eurenius som 
snarast igångsätter arbetet med framtagande av budget, domaranskaffning och övriga uppgifter som 
därefter presenteras styrelsen för godkännande. 
 
§ 51 Fäviken Jaktmässa 2008 
Sedan länge planerat ska Mittlabben deltaga med monter på Fävikens Jaktmässa 25-27 juli. 
Beslut: att Elvy ansvarar för att Mittlabbens monter finns på plats och även ser till att den är 
nödvändigt bemannad. 
 
§ 52 Övriga frågor 

• Marita informerade om hur hon önskar ha rutinerna när det gäller uppdraget som 
sekreterare/protokollskrivare.  

• Marita upplyste om att tidigare protokollsparagrafer under 2008 blivit felnumrerade. Första 
protokollet för verksamhetsåret i januari, började inte på §1 men däremot gjorde flera andra 
det. För att åtgärda detta måste samtliga protokoll numreras om i löpande följd men då måste 
de också justeras på nytt och då flera undertecknare avgått ur styrelsen skulle detta bli 
besvärligt. Från och med aprilprotokollet sker numreringen i löpande följd. 

 
§ 53 Nästa möte 
Då det anses självklart att så många som möjligt ska närvara vid mötena, och speciellt det 
nästkommande som blir det första ordinarie för den nya styrelsen, så diskuterades om man ska 
förlägga mötena till vardagskvällar resp helger. Framkom att helgerna är ganska upptagna under 
hösten och så länge det är någorlunda ljusa och isfria kvällar bör vi börja med vardagkvällar för att 
under vinterhalvåret övergå till helger. Diskuterades också vilka platser i vår ganska stora region som 
lättast kan nås av så många som möjligt och Härnösand verkade vara ganska centralt på den 
geografiska yta som omsluter de mest långväga ledamöternas bostadsorter. Det är 10 mil söder om 
Övik, 10 mil öster om Bispgården, 7 mil norr om Matfors. 
Beslut: nästa möte förläggs till Härnösand (SSRKs klubblokal) måndag 18 augusti klockan 19.00. 
 
§ 54 Mötets avslutande 
Eva tackade för ett intressant första möte som nybliven ordförande, lovade tillse att en 
ordförandeklubba införskaffades och avslutade därefter mötet. 
 
 
 
Vid protokollet: Justeras:  Justeras: 
 
 
 
 
 
Marita Björling  Eva Löfqvist  Elvy Jönsson 
Sekreterare  Ordförande  Justerare 
  
 
 


