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Protokoll fört vid styrelsemöte via Skype  

 

 

 
Datum: 2013-04-10 

Närvarande: Benny Eriksson, Anders Hallgren, Eva Löfqvist, Helene Svanlund, Sonja 

Larsson, Susanne Almgren. 

Ej närvarande: Margot Engström 

  

   

 

 

 

§ 11 Mötets öppnande 
Ordförande Anders Hallgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna till styrelsemötet. 

 

§ 12 Val av justerare 
Utsågs Helene Svanlund att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

   

§ 13 Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes. 

 

§ 14 Föregående mötens protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

SKRIVELSER 

Inkomna 

Medlemsregister februari, mars 

HS protokoll 1, 2,3, 4, 5 

HS Regionbrev 1 

Info till regionerna om att vara arrangör av LM 

HS Info från jaktansvarig 

 

Utgående 

Årsmötesprotokoll 

Konstituerandemötesprotokoll 

Adresslista Mittlabbens styrelse 2013 

Tidningen Labradoren nya styrelsen 2013 

 

EKONOMI 

 

§ 15 Ekonomiskrapport 

Ekonomin är fortfarande oförändrad. 

Margot Engström har meddelat att anmälningsavgifter har börjat komma in för Working 

Testet. 
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JAKT 
 

§ 16 Working test Campen 

Anders Hallgren rapporterade att sex anmälningar redan kommit in till Working testen. 

Working testen kommer att börja efter lunch på onsdagen. 

Beräknade antal deltagare är 60 stycken och antalet rutor är 5. 

Working testen skall annonseras på SSRK:S hemsida. 

Inga problem med att få funktionärer till Working testen. 

Beslut: att Anders Hallgren samordnar anskaffningen av priser. 

 

 
 

§ 17 Inofficiellt jaktprov 

 

Mötet diskuterade jaktprovets upplägg och att arrangera det, som fjol året. 

Provet kommer att annonseras på SSRK:S hemsida. 

Beslut: att anordna inofficiellt jaktprov i Mäja ev. i juli. 

Beslut: att ta upp punkten om inofficiellt jaktprov på nästa styrelsemöte. 

 

§ 18 Särskilt jaktprov 

Anders Hallgren rapporterade att han pratat med Mitt Svenska Flatklubben att de får ta 

ansvaret att bestämma datum, domare och plats för jaktprovet. 

Avvaktar svar från Flatklubben. 

 

 

UTSTÄLLNING 

 

 

§ 19 Club Show 2014 

Mötet tog upp att en utställningsgrupp bör sättas ihop för att arbeta med utställningen. 

Domarna är klara för utställningen. 

Helene Svanlund skall ner på årets Club Show och kommer då att  

Beslut: att Sonja Larsson är samman kallande i utställningsgruppen och övriga är Helene 

Svanlund, Margot Engström och Eva Löfqvist. 

 

§ 20 Inofficiell utställning 

Mötet diskuterade datum för utställningen och kom fram till den 25 – 26 maj. 

Plats för att hålla utställningen föreslogs Kusthöjden, där vi har varit förut. 

Förslag på domare, som Lena Hägglund och Lillemor Olsson.   

Beslut: att Sonja Larsson ansvarar för utställningen. 

 

 

KLUBBEN 

 

§ 21 Rapport från Labrador Fullmäktige 

Anders Hallgren rapporterade från Fullmäktige att stämningen hade varit god. 

Den nuvarande styrelsen kommer att sitta kvar. 

Information om testprov och förslag på detta samt info om utställningsstatistik. 

Mera jaktprov efterfrågades. 

På andra dagen behandlades motionerna. 
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§ 22 Tidningen Labradoren 

Anders Hallgren kollar upp datum för det inofficiella jaktprovet om det skall med i tidningen 

och meddelar Eva Löfqvist om detta. 

 

 
 

 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 

§ 23 Övriga frågor 

Tränings- eller Prova på dag 

Mötet diskuterade en Tränings- eller Prova på dag. Där medlemmarna kunde få prova på 

apportering, viltspår m.m.  

 

§ 24 Kommande möten 
Beslut: att nästa styrelsemöte blir den 26 juni, kl.19.00. Plats bestäms senare. 

  

 

§ 25 Mötets avslutande 
Ordförande Anders Hallgren tackade för ett trevligt möte och förklarade mötet avslutat.  

  

  

  

  

Vid protokollet:  Justeras:  Justeras: 

  

  

  

  

  

Eva Löfqvist   Anders Hallgren Helene Svanlund 

Sekreterare   Ordförande  Justerare  

  

 
 


