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Protokoll fört vid Mittlabbens styrelsemöte 2010-09-01 
 
Plats:   SSRK Härnösandsektionens klubblokal 
Närvarande:  Håkan Josefsson, Sonja Larsson, Eva Löfqvist 
Närvarande suppleanter:  Annette Eurenius, Lena Jakobsson  
Ej närvarande ledamöter: Karin Rask, Margot Engström 
 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Vice ordförande Sonja Larsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Val av justerare 
Utsågs Annette Eurenius att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med vissa justeringar.  
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§ 5 Skrivelser 

                          Inkommande: 

 LRK - Regionbrev 5 och 6 

 LRK – protokoll LRK 

 LRK – FM protokoll 

 LRK – Medlemsregister augusti 

 Inbjudan till Framtidens SSRK 

 

Utgående 

 Protokollskopior till Hs samt revisorerna 

 LRK - Labradoren 

 

 
§ 6 Ekonomi 
Kassören meddelade att inga större förändringar har hänt och att betalningarna till utställningen börjat 
komma in. I övrigt är ekonomin god. 
 
§ 7 Inoff. utställning 
Sonja Larsson meddelade att cirka trettio hundar endast var anmälda och det har varit lika på andra 
utställningar också. Då kom frågan upp behövs två domare till utställningen och mötet kom fram till att 
endast en domare behövs. 
Med så få anmälda hundar beslöt mötet att förlänga anmälningstiden och lägga ut det på hemsidan 
samt att sprida ut att anmälningstiden var förlängd. 
Sonja Larsson ordnar katalog samt inköp av rosetter och Annette Eurenius ordnar diplom till 
utställningen. Priser och domargåvor ordnas, som föregående år. Sonja Larsson lånar tält liksom 
Håkan Josefsson, som också ordnar Trimbord. 
Övriga arbetsuppgifter delades upp mellan styrelsemedlemmarna. 
Beslut: att Sonja Larsson kontaktar Elisabet Asbolmo och talar om att hon inte behöver ställa upp, 
som domare. 
Beslut: att förlänga anmälningstiden till den 7 september 2010. 
 
§ 8 Labradormästerskap/B-prov  
Ingenting har hänt i frågan sedan föregående styrelsemöte.  
Beslut: att ta upp det vid senare möte. 
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§ 9 Årsmöte 
Mötet diskuterade datum för kommande årsmöte och kom fram till att ha mötet den 13 februari, 2011 i 
Härnösand 
Beslut: att förlägga årsmötet till Härnösand den 13 februari, 2011, kl. 13.00. 
 
§ 10 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 11 Nästa möte 
Beslut: att nästa möte blir lördagen den 13 november, kl.13.00, SSRK Härnösands klubblokal. 
 
§ 12 Mötets avslutande 
Vice ordförande Sonja Larsson avslutade dagens möte och tackade de närvarande för visat intresse.  
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras:  Justeras: 
 
 
 
Eva Löfqvist   Sonja Larsson  Annette Eurenius 
Sekreterare   Mötesordförande Justerare 


