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Protokoll fört vid Mittlabbens styrelsemöte 2010-05-19 
 
Plats:   SSRK Härnösands klubblokal 
Närvarande:  Margot Engström, Karin Rask, Håkan Josefsson, Sonja Larsson, Eva 

Löfqvist 
Närvarande suppleanter:  Annette Eurenius, Lena Jakobsson  
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Margot Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Val av justerare 
Utsågs Sonja Larsson 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 2 och 3 

 LRK – protokoll (6, 7/Grafisk profil och 8) LRK 

 LRK – FM protokoll 

 LRK – Medlemsregister april, maj 

 LRK – HS styrelse 2010 

 LRK – Regler för inofficiella utställningar 

 SSRK – stadgeförslag för ny organisation 

 SSRK – Intresseundersökning av ny instruktörsutbildning i Västernorrland 

 

Utgående 

 Protokollskopior till Hs samt revisorerna 

 LRK – Labradoren 

 
§ 6 Ekonomi 
Kassören meddelade att ekonomi är fortfarande god.  
 
§ 7 Träningsjaktprov 
Margot Engström meddelade att Mäja fäbodar är bokad. Karin Rask talade om att det var klart med 
Anders Hallgren, som domare. Karin Rask och Anders Hallgren lägger upp träningsjaktprovet. Övriga 
frågor angående träningsjaktprovet genomgicks och diskuterades av mötet. 
Beslut: att dyker det upp några frågor så tas det via mail. 
 
§ 8 Inoff. utställning 
Sonja Larsson meddelat att hon hade fått klar med Elisabeth Asbôlmo, som domare till utställningen. 
En domare fattas och Sonja Larsson fick i upp drag att fortsätta söka efter en till domare Sista 
anmälningsdag för utställningen är den 31 augusti. Mötet diskuterade övriga arrangemang kring 
utställningen. 
Beslut: att Sonja Larsson söker efter ytterligare en domare. 
Beslut: att Annette Eurenius ordnar diplom till utställningen.              
 
§ 9 Labradormästerskap/B-prov  
Margot Engström och Karin Rask har kontaktat olika anläggningar i frågan om antal bäddar för 
Labradormästerskapet men inga har hittills uppfyllt målet för antalet deltagare. 
Beslut: att hänskjuta frågan till nästa styrelsemöte. 
 



   - en region inom Labrador Retrieverklubben                          PROTOKOLL 4 - 2010 

 
Justeras:  ………/………./………/                                                                                                                Protokoll 4  2010-05-19 

2 

 
§ 10 Utbildning 
Mötet diskuterade om det fanns någon inom Mittlabben, som vill gå instruktörsutbildningen och kom 
fram till att det inte fanns någon för tillfället. 
Beslut: att tacka för inbjudan men att vi för tillfället inte har någon som vill gå instruktörsutbildningen. 
 
§ 11 Rekrytering av nya medlemmar 
Margot Engström föreslog att man skulle inbjuda nya labradorägare till labradorträffar, som förslagsvis 
lades en gång i månaden med olika aktiviteter med början nästa år. 
 
§ 12 Apporteringsdag 
Karin Rask rapporterade att hon hade varit i kontakt med Marita Björling angående en 
apporteringsdag i Sundsvall. Då framkom det att hon ej kunde ha en apporteringsdag i sommar. Mötet 
diskuterade att förlägga apporteringsdagen till hösten i stället. 

Beslut: att Karin Rask tar kontakt med Marita Björling igen och bestämmer en dag till hösten. 

 

§ 13 Fäviken Game Fair 2010 

Eva Löfqvist rapporterade att hon hade varit i kontakt med Elvy Jönsson angående  

Fäviken Game Fair och hon lovade att ställa upp även i år för Mittlabben. 

Beslut: att skicka Elvy Jönsson, som representant för Mittlabben på Fäviken Game Fair. 
 
§ 14 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 15 Kommande styrelsemöte 
Beslut: att lägga ett styrelsemöte onsdagen den 1 september inför den inoff. utställningen. 
 
§ 16 Nästa möte 
Beslut: att nästa möte skall ske den 24 juli på Mäja fäbodar efter träningsjaktprovet. 
 
§ 17 Mötets avslutande 
Ordförande avslutade dagens möte och tackade de närvarande för visat intresse. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras:  Justeras: 
 
 
 
Eva Löfqvist   Margot Engström Sonja Larsson 
Sekreterare   Mötesordförande Justerare 


