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Protokoll fört vid styrelsemöte   

 

 

 
Datum: 2014-04-12 

Närvarande: Karin Rask, Anders Hallgren, Eva Löfqvist, Benny Eriksson, Margot Engström. 

Ej närvarande: Helene Svanlund, Karin Westerlund 

  

   

 

§ 29 Mötets öppnande 
Ordförande Anders Hallgren hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. 

 

§ 30 Val av justerare 
Utsågs Karin Rask att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

   

§ 31 Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes. 

 

§ 32 Föregående mötens protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

SKRIVELSER 

Inkomna 

Medlemsregister mars 

HS protokoll 1, 2 

HS Regionbrev 1 

Inbjudan utbildning domare grundprov samt sammanställning av grundprovet 

Sammanställning av vad som skall ingå i grundprovet 

Inbjudan till testledarutbildning FB-R 

 

Utgående 

Tidningen Labradoren  

HS årsmötesprotokoll 

HS konstituerandemötesprotokoll 

HS Mittlabbens styrelse adresslista 

 

EKONOMI 

 

§ 33 Ekonomiskrapport 

Margot Engström rapporterade att ekonomin var god. 
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JAKT 
 

§ 34 Inofficiella jaktprov 

Anders Hallgren föreslog att vi skulle lägga ett inofficiellt jaktprov i juli, som tidigare år. 

Plats diskuterades och mötet kom fram till att anordna provet i Mäja fäbodar, som tidigare år. 

Datum för provet var helgerna 19-20 juli eller 26-27 juli. 

Provet sker på dummies. Klasser Nkl och Ökl. Domare Anders Hallgren. Provledare Karin 

Rask och Kommissarie Margot Engström. 

Anmälnings avgift 200kr. 

Beslut: att Margot Engström kollar upp om Mäja fäbodar är ledigt och bokar. 

Beslut: att lägga till klassen Ökl. 

Beslut: att ta 200 kr i anmälningsavgift 

 

§ 35 Officiellt särskilt prov 

Anders Hallgren rapporterade att ett särskilt jaktprov kommer att som tidigare år 

samarrangeras med FRK Mitt den 27-28 september och domare är Pelle Forslund.  

Anders Hallgren rapporterade också att man nu kan ansöka om jaktprov direkt på SSRK/prov 

men man bör för säkerhet skulle kolla upp med avdelningen, så det inte krockar med andra 

prov. 

 

 

UTSTÄLLNING 

 

§ 36 Club Show 2014 

Margot Engström rapporterade hur långt arbetet med Club Showen gått och gick igenom de 

ändringarna, som hänt med utställnings budget. 

Beslut: att Anders Hallgren kollar upp med Agneta Östlund om placeringshundarna. 

 

 

UTBILDNING 

 

§ 37 FB-R utbildning 

Anders Hallgren berättade att SSRK Jämtland/Härjedalen hade haft en FB-R utbildning och 

var väldigt nöjd med den. Men att SSRK/Vn var inte intresserad av utbildningen. 

Mötet diskuterade utbildningen och kom fram att det var kort om tid att anordna den. 

Beslut: att lägga FB-R utbildningen till handlingarna. 

 

§ 38 Workingtestutbildning 

Anders Hallgren rapporterade att han varit i kontakt med Annika Berntson angående 

Workingtestutbildningen. 

Mötet diskuterade de förutsättningar, som gällde för utbildningen och att intresse fanns för 

den i regionen. 

 

 

 

KLUBBEN 

 

§ 39 Rapport Fullmäktige 

Margot Engström och Anders Hallgren rapporterade från fullmäktige. 
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§ 40 Tidningen Labradoren 

Kommande aktiviteter, som Labradorpromenaden den 29 juni i Töva och det inofficiella 

jaktprovet annonseras ut i Labradoren. 

 
 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 

§ 41 Övriga frågor 

Labradorpromenad 

Mötet kom fram till att arrangera en Labrador promenad den 29 juni i Töva, kl.11.00. 

Information läggs ut på hemsidan. 

Beslut: att arrangera en Labradorpromenad den 29 juni i Töva. 

Beslut: att Karin Rask tar emot anmälan och informerar om promenaden. 

 

§ 42 Nästa möte 

Beslut: att kontakt tas via mail när nästa styrelsemöte skall bli. 

 

 

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

  

  

  

  

Vid protokollet:  Justeras:  Justeras: 

  

  

  

  

  

Eva Löfqvist   Anders Hallgren Karin Rask 

Sekreterare   Ordförande  Justerare  

  

 
 


