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Protokoll fört vid styrelsemöte i Mittlabben 2009-01-10  

Plats:  SSRK Härnösandsektions klubblokal 
Närvarande: Eva Löfqvist, Anette Eurenius, Margot Engström, Sonja Larsson, Elvy Jönsson, 

Johanna Sjölund, Marita Björling (fr o m § 9)   
Ej närvarande: Marie Söderström, Ulla Svensson    

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Eva Löfqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

§ 2 Val av sekreterare 
Då ordinarie sekreterare aviserat sen ankomst beslutades att Margot Engström skriver protokoll till 
dess hon anländer.  

§ 3 Godkännande av dagordning 
Viss omkastning av punkter som föranleds av ordinarie sekreterares senare ankomst.  

§ 3 Val av justerare. 
Annette Eurenius utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.   

§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  

§ 5 Skrivelser 
Inkommande: 

 

LRK - Regionbrev 6/08, 1/09 

 

LRK - Inbjudan till regionträffen 17-18/1 

 

LRK - Inbjudan till Labradorfullmäktige 

 

LRK - Protokoll 21-22/11 

 

LRK - Medlemsregister, dec, jan 

 

LRK - Svar på inhibering av jaktprov 2009 

 

LRK - Organisationsutredningsförslag från SSRK Hs 

 

LRK - bekräftelse på deltagande regionsträffen 

 

LRK - mandatfördelning inför LF 

 

Sport & Gravyr  priser, pokaler, medaljer etc 

  

Utgående: 

 

Protokollskopior till Hs, valberedning samt revisor 

 

Till Valberedningen antal ledamöter i kommande styrelse 

 

Till LRK - Inhibering av jaktprov 2009 

 

Till LRK  Anmälan två personer till regionsträffen 

 

Förfrågan sommaraktivitet 

§ 7 Namnändring 
Klubbens officiella namn hos vår bank, Aktivitetsgruppen För Labrador Retrieverklubben 
Västernorrland Mittlabben, är felaktig då aktivitetsgrupperna försvunnit och LRK har bildat regioner. 
Dessutom är det ett onödigt långt namn. 
Beslut: att meddela banken om namnändring till Mittlabben.  

§ 8 Retroaktivt styrelsebeslut ang regionsträff 17-18 januari 2009. 
Representanter till Regionträffen har beslutats om via mailväxling. Marita Björling och Sonja Larsson 
är anmälda och mötet konfirmerar detta beslut. 
Beslut: att Marita Björling och Sonja Larsson åker på regionsträffen och att nerresan sker på 
fredagen.     
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§ 9 Mittlabbens delegat till Labradorfullmäktige 
Beslut: att utse Sonja Larsson blir ordinarie delegat och Marita Björling till suppleant.  

§ 10 Inhibering av officiellt särkskilt jaktprov 2009 
Sekreteraren rapporterade att hon efter förra mötet meddelade LRK huvudstyrelse att Mittlabben 
önskade ställa in sitt ansökta prov juli 2009 och att detta bekräftats av Vuokko Norkooli. Det gick inte 
att få med strykningen i Apportören 4/08 som redan låg för tryckning. Då Apportören utkom 
uppdagades att ytterligare en provperiod, två veckor i maj 2009, stod angiven för Mittlabben men detta 
är felaktigt  vi har aldrig ansökt om den perioden.  

§ 11 Inventarielista 
Efter diverse jobb med att sammanställa en lista på vad Mittlabben äger samt har i lager, blev den 
slutliga redovisningen att vi äger 1 tält och 17 begagnade dummies. Prisrosetter är endast ett fåtal 
kvar av och mötet beslöt att inte räkna in dessa bland inventarierna då nya sådana måste anskaffas till 
framtida aktiviteter. För övrigt fanns enstaka småföremål som inte bör ingå i en inventarielista- 
Beslut: Mittlabbens inventarieförråd inskränker sig till 1 tält och 17 begagnade dummies  

§ 12 Verksamhetsberättelser för första respektive andra halvåret 2008 
Ordförande har sammanställt en verksamhetsberättelse för första halvåret fram till det extra klubbmöte 
som avhölls 8 juli 2009 och sekreteraren har gjort likaledes för andra halvåret. Även en ekonomisk 
berättelse finns bifogad för varje period. 
Beslut: att godkänna föreslagna verksamhetsberättelser för de båda perioderna 2008 genom att 
närvarande ledamöter undertecknar desamma på plats och att Elvy tar med handlingarna till 
Bispgården för övrigas undertecknande.   

§ 13 Verksamhetsplan 2009 
Sekreteraren meddelade att kontakt tagits med den person som diskuterats informellt i styrelsen 
gällande uppdrag i Mittlabben sommaren 2009. Denne hade inte möjlighet att ställa upp och förslaget 
faller därigenom. 
Beslut: att per mail komma fram till vissa diskuterade aktiviteter under 2009 som skall presenteras för 
klubbmötet i en verksamhetsplan.  

§ 14 Budget för 2009 
Budgetförslag görs utifrån de aktiviteter styrelsen beslutar sig för att föreslå klubbmötet. Då inget 
sådant beslut finns idag kan heller ingen budget presenteras. 
Beslut: att kassören utformar en budget då en verksamhetsplan finns.  

§ 15 Styrelsens förslag på mötessekreterare på klubbmötet 
Beslut: att Marita blir mötessekreterare på klubbmötet 2009  

§ 16 Förslag på mötesordförande på klubbmötet 
Det är valberedningens uppgift att föreslå mötesordförande men förslag kan naturligtvis lämnas till 
dessa även från styrelsen. Diskuterades en lämplig person och sekreteraren fick i uppdrag att lämna 
förslaget vidare till valberedningen.  

§ 17 Vandringspriser 
Sekreteraren meddelade att det inte inkommit några sökande till de två vandringspriser som 
Mittlabben förfogar över.  

§ 18 Uppkopiering av handlingar inför klubbmötet 
Beslut: att sekreteraren tillser att handlingarna uppkopieras samt att detta ska ske 9 februari. 
Valberedningen skall meddelas att sista dagen för mottagande av deras förslagslista är den 7 februari.  

§ 19 Rapport från möte Mittlabben  SSRK Övikssektionen  Goldenklubben Övik. 
Johanna och Margot närvarade på rubricerade möte i november som kommit till stånd för att diskutera 
samarbete lokalt i Övik.    



 
  - en region inom Labrador Retrieverklubben                          PROTOKOLL 1 - 2009 

 

Justeras:  / ./ /                                                                                                                Protokoll 1  2009-01-10 

3

  
§ 20 Träff med norrländska lokala rasklubbar 
Inbjudan har till Mittlabben inkommit om att i Umeå 2009-01-31, sammanträffa med övriga lokala 
SSRK-rasklubbar från hela Norrland. Mötet härrör från önskemål från den s k ordförandeträffen som 
LRK hade i höstas ihop med övriga retrieverrasklubbar. 
Beslut: att Margot och Johanna för Mittlabbens räkning, närvarar på mötet i Umeå.  

§ 21 Övriga frågor: 
Inga övriga frågor fanns men mötet tog chansen och diskuterade verksamheten för 2009.  

§ 22 Mötets avslutande 
Då detta var det sista styrelsemötet för nuvarande styrelse, tackade ordförande de närvarande för 
visat intresse under verksamhetsperioden. Elvy, som lämnar styrelsen vid klubbmötet, gav fina små 
presenter till sina styrelsekamrater och ordförande avslutade därefter mötet.     

Vid protokollet:   Justerat:  Justerat:      

Margot Engström   Eva Löfqvist  Anette Eurenius 
Protokollförare t o m § 8  Ordförande  Justerare     

Marita Björling 
Sekreterare 
Protokollförare fr o m § 9           
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