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Protokoll fört vid Mittlabbens styrelsemöte 2010-01-23 
 
Plats:   SSRK Härnösands klubblokal 
Närvarande:  Eva Löfqvist, Margot Engström, Sonja Larsson  
Närvarande suppleanter:  Håkan Josefsson  
Ej närvarande ledamöter:  Marita Björling, Johanna Sjölund  
Ej närvarande suppleant: Anette Eurenius 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Eva Löfqvist öppnade mötet och konstaterade att närvarande suppleant var beslutande.. 
 
§ 2 Val av sekreterare 
Då ordinarie sekreterare ej kan närvara utsågs Margot Engström att föra dagens protokoll. 
 
§ 3 Val av justerare 
Utsågs Håkan Josefsson att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med vissa justeringar.  
 

§ 5 Skrivelser 

                          Inkommande: 

 LRK - Regionbrev  

 LRK - Inbjudan till regionträffen januari 2010 

 LRK - Inbjudan till Labradorfullmäktige 2010 

 LRK - Protokoll LRK 

 LRK - Medlemsregister, nov, dec 

 LRK - Ansökan om jaktprov 2011 

 LRK - mandatfördelning inför LF 

 Mittlabbens valberedning – förslag inför årsmöte 2010 

 Inbjudan provledarkurs Västmanland 

 

Utgående 

 Protokollskopior till Hs, valberedning samt revisor 

 Till Valberedningen – antal poster i förtroendevalen 

 Till LRK – Anmälan till regionsträffen 
 
§ 6 Ekonomi 
Klubbens ekonomi är fortsatt stabil men året resulterade i ett mindre underskott. 
Mötet diskuterade anmälningsavgifter till klubbens arrangemang. 
Beslut: 

 Utställning, alla klasser, 170 kr 

 Lydnadsapportering, helgkurs, 300 kr 

 Apporteringsdag, 100 kr 

 Träningsjaktprov, 150 kr 
 
§ 7 Funktionärsträffen 30-31 januari 2010 
Beslut taget vid förra mötet att Sonja Nilsson åker till LRKs regionsträff. 
 
§ 8 Mittlabbens delegat till Labradorfullmäktige 2010 
Beslut: att Marita Björling representerar Mittlabben vid 2010 års Fullmäktige. 
 
§ 9 Inbjudan till provledarutbildning 
Har kommit in en inbjudan till provledarkurs från SSRK Bergslagen.  
Beslut: att vi i dagens läge inte har behov av fler provledare. 
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§ 10 Inventarie- och lagerlista 
Tidigare inventarielista justerades, inga större förändringar från tidigare år. 
 
§ 11 Verksamhetsberättelse 2009 
Sekreteraren har sammanställt en verksamhetsberättelse som alla i styrelsen tagit del av. 
Beslut: att godkänna den föreslagna verksamhetsberättelsen. Då sekreteraren inte kunde närvara 
idag kommer verksamhetsberättelsen att skickas via posten för undertecknande. 
 
§ 12 verksamhetsplan för 2010 

 Inofficiell utställning 19 september i Härnösand 

 Träningsjaktprov i Mäja och Trehörningsjö 

 Jaktlydnadshelg, Örnsköldsvik 

 Apporteringsdag i Sundsvall 

 

§ 13 Budget för 2010 

Budgetförslag görs utifrån de aktiviteter styrelsen beslutat. 

 

§ 14 Styrelsens beslut om sekreterare vid mötet 

Beslut: att Margot Engström blir sekreterare vid årets klubbmöte. 
 
§ 15 Förslag på mötesordförande 
Valberedningen har vidtalat en person som tackat ja till att leda mötet. 
 
§ 16 Vandringspriser 
Det har inte inkommit några sökande till vandringspriserna. Eftersom dessa gällde till och med 2009 
kommer priserna nu att återgå till givarna. 
 
§ 17 Uppkopiering av klubbmöteshandlingar 
Beslut: att Marita Björling ansvarar för att alla handlingar kopieras till klubbmötet. 
 
§ 18 Fika på klubbmötet 
Beslut: att bjuda på goda smörgåsar och kaffe. Margot sköter inhandlingen till detta. 
 
§ 19 Motioner till Labradorfullmäktige 2010 
De två motionerna som lämnats in till Labradorfullmäktige lästes igenom och diskuterades. 
Beslut: 

 Släpspår på B-jaktprov retriever - avslås 

 Länkning till rasdata från föräldradjuren på klubbens valplista - avslås 
 
§ 20 Material till Labradoren 1/2010 
Beslut: att Eva Löfqvist skickar in planerad verksamhet till Labradoren senast 25/1 och hänvisar till 
hemsidan för ytterligare information.  
 
§ 21 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns idag. 
 
§ 22 Mötet avslutning 
Ordförande tackar för ett givande möte och förklarade mötet avslutat. 
Efter mötet inmundigade deltagande ledamöter en god lunch tillsammans. 
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras:  Justeras: 
 
 
 
Margot Engström  Eva Löfqvist  Håkan Josefsson 
Tf sekreterare   Mötesordförande Justerare 


