
Labradorklubben    Protokoll 
Region Mittlabben 
Eurenius, Kramfors    2008-05-05 
 
 
Närvarande: Johanna Sjölund, Eva Törnqvist, Marie Söderström, Kristina Eriksson, Eva 
Löfqvist, Elvy Jönsson och Annette Eurenius. 
Ej närvarande: Sonja Larsson. 
Deltagare från HS Labradorklubben: Maria Hansson samt Tove Danielsson, valberedningen. 
 
 
 
§  23.  Mötets öppnande  Ordförande Eva Törnqvist hälsade alla välkomna  
   till styrelsemötet och förklarade det öppnat. 
 
§  24.  Val av Justeringsman Till justeringsman för mötet valdes Annette 

Eurenius. 
 
§  25.  Dagordning Till den föreslagna dagordningen ändrades punkt sju 

på dagordningen till ”Val av vice ordförande samt 
Val av Jakt- och Viltspårsansvarig” och därefter 
godkändes dagordningen. 

 
§  26.  Protokoll  Föregående mötens protokoll genomlästes och 
   godkändes. 
 
§  27.  Ekonomi Kassören Kristina Eriksson redovisade vilka 

inkomster och utgifter, som regionen haft den 
närmaste tiden. 

 
§  28.  Skrivelser  Följande skrivelser redovisades: 

Ingående skrivelser: 
 Medlemsmatrikel 0804 

Regionbrev 3/08 
HS styrelse 2008 
 

§ 29.  Val av vice ordförande samt Mötet hade en diskussion angående vilka i 
          Val av Jakt- & Viltspårs- styrelsen, som kunde tänka sig att ta på sig uppdraget 
          ansvarig att vara vice ordförande respektive jakt- och 

viltspårsansvarig. 
          Beslut Mötet beslöt att välja Eva Löfqvist till vice 

ordförande. 
 Då ingen i styrelsen åtog sig uppdraget som jakt- och 

viltspårsansvarig beslöt styrelsen att detta uppdrag 
skulle delas lika på medlemmarna i styrelsen. 

 
 
 
 
 



§  30.  2008 års aktiviteter 
           Aktivitetsgrupper Uppdelningen av aktivitetsgruppernas områden inom 

regionen diskuterades. 
          Beslut Mötet beslöt att följande: För Bispgården-

Hammarstrand-Sollefteå ansvarar Eva Törnqvist, 
Örnsköldsvik Johanna Sjölund, Kramfors Annette 
Eurenius samt Sundsvall Eva Löfqvist. Denna 
information utsätts på hemsidan. 

 
 Eva Löfqvist informerade om Labbeträffen som 

skulle vara i Sundsvall-Härnösand-Kramfors. 
 Angående Studiefrämjandet och vad som gäller för 

handledare där informerade Kristina Eriksson om 
detta. 

  
    
           KM viltspår Kristina Eriksson informerade om vad som hade 

förberetts förra året angående KM:et, som ej blev av. 
Områden för läggning av spår till KM:et diskuterades 
och Kristina Eriksson upplyste om att det redan fanns 
spår som var färdiga. 

           Beslut Mötet beslöt att även i år ställa in KM i viltspår och i 
stället anordna en viltspårskurs i Kramfors. Annette 
Eurenius får i uppdrag att undersöka om det går att 
ordna en kurs. 

   
           Jaktträningsinternat Eva Törnqvist informerade att man fått klartecken 

från Carina Sellen att det gick bra med tretton 
deltagare på jaktträningsinternatet. Detta gör att 
jaktträningsinternatet går ihop ekonomiskt. 

 Marie Söderström redovisade budgeten och visade att 
den gick jämt ut. 

 FART testen diskuterades och att denna ingår inte i 
Mittlabbens jaktträningsintenat. 

 Eva Törnqvist hade erhållit priset vad Carina Sellen 
och Håkan Johanzon ville ha i arvode. Kassören 
Kristina Eriksson reserverade sig emot förfarandet av 
betalningen för jaktträningsinternatet. 

           Beslut Mötet beslöt att betalningen skall ske med faktura. 
Eva Törnqvist fick i uppdrag att ta kontakt med 
Carina Sellen angående faktura för arvodet. 

 
           Working Test Till Working Testen har ännu ej några anmälningar 

inkommit. 
           Beslut Mötet beslöt att förlänga anmälningstiden med en 

vecka till den 27 maj. 
 Eva Törnqvist informerade om hur långt arbetet 

kommit med Working Testet. 
 
 



Forts. § 30 
 
           Fäviken Game Fair Till Fäviken Game Fair kommer Kristina Eriksson 

och Elvy Jönsson att närvara. Material till ståndet 
behövs. Affischer diskuterades. 

           Beslut Eva Törnqvist fick i uppdrag att ta kontakt med 
Solveig Gyring angående material till ståndet. 

 
           Inoff utställning Inofficiella utställningen kommer att hållas på 

Nordvik den 27 september. 
 Mötet diskuterade toalett frågan, då det uppstod 

problem förra året. 
           Beslut Annette Eurenius fick i uppdrag att undersöka frågan 

rörande toaletter på Nordvik och om det måste 
ordnas på annat sätt. 

 Övriga kring arrangemang för utställningen hänsköts 
till nästa styrelsemöte.   

 
 
 
§  31.  HS informerar Maria Hansson informerade om att Labradorklubben 

vill bli en egen Specialklubb och hur arbetet går till 
för att bilda denna. Maria Hansson informerade om 
vilket ansvar när det gäller för utställningar, jaktprov, 
kurser m.m, som regionerna kommer att ha om det 
bli en Specialklubb samt att en skrivelse skulle 
skickas ut angående detta.  

 Maria Hansson kommer att närvara vid det 
styrelsemöte då Specialklubben kommer att 
behandlas.  

 Maria Hansson meddelade att även en skrivelse skall 
gå ut till medlemmarna angående en delning av 
regionen. 

  
 
§  32.  Kurser Frågan angående kommande kurser i Mittlabben 

hänsköts till kommande möte.  
 
    
§  33.  Labradoren Eva Törnqvist meddelade att om det var något som 

skulle med till tidningen skulle det lämnas in snarast.  
 
 
§ 34.  Övriga frågor   

Styrelsens arbete Styrelsemötet diskuterade arbetet mellan styrelsens 
medlemmar om vilka riktlinjer, som skulle vara. 

Beslut Mötet beslöt att en kurs om Föreningsteknik bör 
anordnas. 

 
   



§ 35.  Nästa möte Nästa styrelsemöte blir lördagen den 9 augusti, kl. 
11.00 SSRK:s klubblokal i Härnösand.  

 
§  36.  Mötets avslutande Ordförande Eva Törnqvist tackade för visat intresse 

och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
  Vid protokollet 
 
 
  ……………………………. 
  Eva Löfqvist 
 
Justeras: 
 
 
 
……………………………  …………………………….. 
Eva Törnqvist, Ordförande   Annette Eurenius , Justerare 
 


