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Protokoll fört vid Mittlabbens styrelsemöte 2010-03-23 
 
Plats:   SSRK Härnösands klubblokal 
Närvarande:  Margot Engström, Sonja Larsson, Eva Löfqvist, Håkan Josefsson,  
  Karin Rask  
Närvarande suppleanter:  Lena Jakobsson  
Ej närvarande suppleant: Anette Eurenius 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Margot Engström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
 
§ 2 Val av justerare 
Utsågs Lena Jakobsson att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med vissa justeringar.  
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från konstituerande mötet godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 5 Skrivelser 

                          Inkommande: 

 LRK - Regionbrev 1 

 LRK – SSRK:s organisationsförslag 

 LRK - Klubbförsäkring 

 LRK - Protokoll (4 och 5) LRK 

 LRK - Medlemsregister jan, febr, mars 

 

Utgående 

 Protokollskopior till Hs samt revisorerna 

 Till LRK – Anmälan till Labradorfullmäktige 
 
§ 6 Ekonomi 
Kassören meddelade att ekonomi är god.  
 
§ 7 Labradorfullmäktige 20-21 mars 2010 
Margot Engström rapporterade från ett trevligt och givande Labradorfullmäktige. 
 
§ 8 Labradormästerskapet/B-prov 
Mötet diskuterade alternativ att anordna Labradormästerskap eller B-prov. 
Alla var överens om att undersöka möjligheten att anordna LM 2012. 
Lämpliga platser diskuterades och vi tar in prisuppgifter för att planera en  budget innan beslut tas. 
 
 
§ 9 Inoff utställning  
Sonja tog upp frågan angående domare till utställningen samt om vi hade tillgång till området intill 
SSRKs klubblokal i Härnösand. 
Budget skall läggas..  
Beslut: att Håkan Josefsson kollar upp om vi får vara på området utanför klubblokalen. 
Beslut: att Sonja Larsson kontaktar föreslagna domare och går vidare om dessa tackar nej. 
 
§ 10 Träningsjaktproven 
Margot rapporterade angående träningsjaktprovet i Trehörningsjö att domaren givet återbud men 
kommer att ersättas med en annan och att anmälningarna börjat komma in.  
Till höstens träningsjaktprov har Karin Rask kontaktat Anders Hallgren, som domare och han har 
tackat ja.  
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Beslut: att vårens träningjaktsprov blir lördagen den 29 maj. 
Beslut: att lägga höstens träningsjaktprov den 24 juli. 
Beslut: att Margot Engström tar kontakt med de som ansvarar för Mäja fäbodar och bokar upp. 
Beslut: att Karin Rask tar kontakt med Anders Hallgren och meddelar datum för träningsjaktprovet. 
 
§ 11 Lydnadskursen 
Maria Hansson och Magnus Hellström kommer att hålla i lydnadskursen som är i maj. Till kursen är 11 
anmälda, anmälningstiden går ut 15 april. 
 
§ 12 Övrig verksamhet 2010 

Diskuterade apporteringsdagen i Sundsvall. 

Beslut: att hålla Apporteringsdagen i Töva i maj. 

Beslut: att jaktansvarig kontaktar föreslagna instruktörer och bestämmer därefter datum.  

 

§ 13 Representation Fäviken 

Mötet diskuterade representation i Fäviken. 

Beslut: att Eva tar kontakt med Elvy Jönsson och tillfrågar henne om hon kan representera Mittlabben 

på Fäviken i år också. 

 

§ 14 Årets datum för styrelsens möten 

Beslut: att mötesdatum för kommande år blir: 19 maj, kl.17.00 samt 24 juli i samband med 

Träningsjaktprovet i Mäja. Övriga datum för kommande möten tas senare. 
 
§ 15 Labradoren 
Eva ombesörjer att aktuell informationskickas in till Labradoren. 
 
§ 16 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 17 Mötet avslutning 
Ordförande tackar för ett givande möte och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:  Justeras:  Justeras: 
 
 
 
Eva Löfqvist   Margot Engström Lena Jakobsson 
Sekreterare   Mötesordförande Justerare 
 
 
 
Protokollet är justerat 


