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Protokoll fört vid Mittlabbens styrelsemöte 2009-10-18 
Plats:   Härnösandsektionens klubblokal 
Närvarande:  Eva Löfqvist, Marita Björling, Sonja Larsson, Johanna Sjölund, 
Närvarande suppleanter:  Anette Eurenius, Håkan Josefsson  
Ej närvarande ledamot:  Margot Engström  
 
 
 
§ 87 Mötets öppnande 
Ordförande Eva Löfqvist hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Konstaterades att förste 
suppleant, Anette Eurenius, idag var tjänstgörande med beslutsrätt. 
 
§ 88 Val av justerare 
Utsågs Sonja Larsson att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 89 Godkännande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägg av punk 3 B, föregående mötesprotokoll.  
 
§ 90 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet lästes igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 91 Skrivelser 
Inkommande skrivelser: 

 Hs: Medlemslistor augusti, september, oktober 
 Hs: Regionsbrev 5, september 
 Hs: Påminnelse om aktiviteter i almanackan 2010 
 Internt: PM, budget samt ekonomiskt resultat inoff utställningen i september 
 Internt: resutat från inoff jaktprovet i augusti 
 Internt: Aktuell balans/resultaträkning t o m 15 oktober 
 Från deltagare: tack för trevligt jaktprovs- resp utställningsarrangemang 
 Från Lena Hägglund: tack för trevlig utställning 

Utgående skrivelser: 
 Till Hs: publicering av Mittlabbens årsmöte i almanackan 2010 

 
§ 92 Ekonomisk rapport 
Kassör Margot hade i förväg skickat ut resultat- och balansräkning samt separata redogörelser för det 
inofficiella jaktprovet i augusti samt den inofficiella utställningen i september. Båda aktiviteterna 
renderade vinst där framför allt resultatet från utställningen gör att klubbens ekonomi kommer i 
ungefärlig nivå med budget igen.  
 
§ 93 Inofficiellt jaktprov 
Det inofficiella jaktprovet i Mäja i augusti avhandlades vid förra mötet. Mötet gick igenom det 
ekonomiska resultatet vilket var tillfredsställande då det renderade en liten, men dock, vinst. 
 
§ 94 Inofficiell utställning  
Utställningen flöt på fint med drygt 100 deltagare. Vädret var gynnsamt och området på Kusthöjden 
var utmärkt med sina stora gräsytor, vackert beläget ovanför havet. Bilparkeringen fungerade bra med 
korta gångavstånd till ringarna. Domare på utställningen var Lena Hägglund och Susanne Nilsson, 
båda från Umeå. ’Tidningen Ångermanland’ fanns på plats och dagen efter fanns en helsida i 
tidningen som bjöd på bra reklam för Mittlabben. Då tjugo labradorer var anmälda blev även Bästa 
Labrador utsedd i en separat final - SU(u)Ch Tjotte's New Years Cheers, ägare Margot Engström.  
BIS blev, liksom förra året, den vita, nu 12-årige, storpudeln LP1 SUCh FinUCh Fieldman's Downright 
Dreamboy. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till de funktionärer som arbetade på utställningen. 
Mötet gick även igenom det ekonomiska resultatet som visade på en större vinst än tidigare år. 
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§ 94 Regionsträff 30-31 januari 2010 
Det har ännu inte kommit någon inbjudan till träffen men mötet beslöt redan nu att utse vem som ska 
representera Mittlabben så resa kan beställas omgående när inbjudan kommit.  
Beslut: att endast skicka en person från Mittlabben, vilket blir Sonja Larsson 
 
§ 95 Årsmöte 2010 
Sedan tidigare är årsmötet bestämt till lördag 13 februari kl 13, i Örnsköldsvik. Margot fick då i 
uppdrag att boka lokal vilket blir Arnäs Hembygdsgård, strax norr om Örnsköldsviks stadskärna. 
Sekreteraren meddelade att hon senast 1 december vill ha in material till verksamhetsberättelsen för 
2009. Diskuterades något av den verksamhet som kan vara aktuell för 2010. 
Beslut: att fastställa Arnäs Hembygdsgård som lokal för årsmötet. 
Beslut: att fastställa 1 december som sista dag för inlämnande av material för verksamhetsberättelsen.  
Beslut: att bordlägga vidare diskussioner om verksamhetsplanen för fastställande vid nästa möte. 
 
§ 96 Material till Labradoren 
Eva ansvarar för att sedvanlig kallelse till årsmötet kommer in i Labradoren 4/09 och där ska också 
framgå telefon och mailadress till valberedningens sammankallande samt hänvisning till hemsidan 
gällande statuter till Mittlabbens två VP. Eva ansvarar också för att material kommer in om vår inoff 
utställning och det inoff jaktprovet. 
Beslut: att ordföranden ombesörjer att erforderligt material kommer Labradoren 4/09 tillhanda. 
. 
§ 97 Övriga frågor 
Mötet diskuterade förhållandet mellan Västernorrlands avdelning och de lokala rasklubbarna och 
konstaterade att inget större samarbete eller samröre verkar finnas idag. Den instruktörsutbildning 
som avdelningen försökt genomföra under snart två år, tycks sakna möjlighet att slutföras och en ny 
har initierats, enligt avdelningens protokoll. Mittlabben är intresserad av att få tillgång till en ny 
instruktörsutbildning och avdelningens ambition borde vara att både dra nytta av och samarbeta med 
sina lokala rasklubbar i bl a utbildningsfrågor. Uppdrogs till sekreteraren att tillskriva avdelningen med 
upplysning om att Mittlabben är intresserad av att deltaga i ny instruktörsutbildning, under förutsättning 
att alla datum och övriga uppgifter är kända innan utbildningen påbörjas. Diskuterades också att 
Mittlabben bör ta kontakt med övriga lokala rasklubbar för att kollektivt be om ett möte med 
avdelningsstyrelsen där ett framtida samarbete initieras. 
 
§ 98 Nästa möte 
Beslut: att nästa möte sker i Härnösandsektionens lokal lördagen 16 januari, kl 11, och att en bit mat 
avslutar mötet som traditionen bjuder. 
 
§ 99 Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade dagens möte och tackade de närvarande för visat intresse 
 
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras:  Justeras: 
 
 
 
 
Marita Björling   Eva Löfqvist  Sonja Larsson 
Sekreterare   Ordförande  Justerare 


