
   - en region inom Labrador Retrieverklubben                          PROTOKOLL 7 – 2010 

 
Justeras:  ………/………./………/                                                                                                                Protokoll 7  2010-11-13 

1 

 
Protokoll fört vid Mittlabbens styrelsemöte 2010-11-13 
 
Plats:   SSRK Härnösandsektionens klubblokal 
Närvarande:  Margot Engström, Håkan Josefsson, Eva Löfqvist, Karin Rask 
Närvarande suppleanter:  Annette Eurenius, Lena Jakobsson  
Ej närvarande ledamöter: Sonja Larsson 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Margot Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Val av justerare 
Utsågs Håkan Josefsson att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes efter att punkterna 9 och 10 strukits från dagordningen.  
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes och lades till handlingarna. 
 
 

§ 5 Skrivelser 

                          Inkommande: 

 LRK - Regionbrev 8 och 9 

 LRK – Inbjudan till Regionträff 

 LRK – Inbjudan till Provledarutbildning 

 LRK – protokoll (11 och 12) LRK 

 LRK – Medlemsregister september, oktober, november 

 

Utgående 

 Protokollskopior till Hs samt revisorerna 

 LRK - Labradoren 

 

 
§ 6 Ekonomi 
Mötet gick igenom ekonomin och konstaterade att den fortfarande var god. 
 
§ 7 Inoff. utställning 
Utställningen var bra även i år bra, trots att det inte var så stort deltagande. Alla var nöjda och 
arrangemanget flöt på utan besvär. 
 
§ 8 Retrievermästerskapet  
Mötet tog upp och diskuterade frågan att arrangera Retrievermästerskapet. Då reglerna nu ändrats så 
har LRK/Hs fått in ansökningar för kommande år. 
Beslut: att inte ansöka om Retrievermästerskap 2011 eller 2012. 
 
§ 9 Verksamhetsberättelse 
Ordförande informerade vad som skulle vara med och när materialet till verksamhetsberättelsen skulle 
vara klart. 
Beslut: att materialet till verksamhetsberättelsen skall vara sekreteraren till handa senast 7 januari. 
 
§ 10 Aktiviteter 2011 
Mötet diskuterade följande aktiviteter för 2011. Förslag på träningsjaktprov, inoff. utställning, 
jaktinternat samt apporteringsdag. 
Beslut: att undersöka möjligheterna att arrangera Jaktinternat, Träningsjaktprov, Apporteringsdag och 
Inoff. utställning. 
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§ 11 Uppfödarutbildning Ö-vik 
Margot Engström informerade om att en grupp labradorägare i Örnsköldsvik önskar gå SKKs 
uppfödarutbildning 
Beslut: att arrangera en uppfödarutbildning med start i början av 2011. Margot kontaktar 
Studiefrämjandet. 
 
§ 12 Regionträff 
Beslut: att skicka Lena Jakobsson till regionträffen 2011. 
 
§ 13 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 14 Nästa möte 
Beslut: att nästa möte blir lördagen den 15 januari, kl.13.00, SSRK Härnösands klubblokal. 
 
§ 15 Mötets avslutande 
Ordförande Margot Engström avslutade dagens möte och tackade de närvarande för trevlig samvaro.  
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras:  Justeras: 
 
 
 
Eva Löfqvist   Margot Engström Håkan Josefsson 
Sekreterare   Mötesordförande Justerare 


