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Protokoll fört vid styrelsemöte i Mittlabben 2008-09-03 
 
Plats:  SSRK Härnösandsektions klubblokal 
Närvarande: Eva Löfqvist, Marita Björling, Anette Eurenius, Johanna Sjölund (tom § 71), Ulla 

Svensson (tom § 71), Marie Söderström (tom § 71).  
Ej närvarande: Sonja Larsson, Margot Engström, Elvy Jönsson 
 
 
 
 
 
§ 55 Mötets öppnande 
Ordförande Eva Löfqvist öppnade mötet och hälsade välkommen samt konstaterade att närvarande 
suppleanter Ulla Svensson och Marie Söderström är beslutsmässiga. 
 
§ 56 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes efter omprioritering av följdordning då några ledamöter måste avvika innan 
mötet förmodligen är slut. 
 
§ 57 Val av justerare 
Utsågs Johanna Sjölund att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 58 Föregående mötesprotokoll 
Studerades protokoll 2008-05-05 samt konstituerat protokoll 08 07 08 och lades därefter till 
handlingarna. 
 
§ 59 Bekräftelse på ledamöters avgång under våren 2008  
Vid klubbmötet 2008 vald ordförande Eva Törnqvist, lämnade sitt uppdrag på egen begäran genom 
skrivelse daterad 2008-05-13. Likaså vice ordförande Anne Edblad, tillika jaktansvarige, lämnade sin 
post i styrelsen under april innevarande år men av misstag har detta ej blivit bekräftat i protokoll 2008-
05-05. Kassören Kristina Eriksson, som tidigt aviserat sin kommande avgång då hon flyttar söderut, 
lämnade sitt uppdrag 2008-07-07, vilket bekräftas genom brev från henne. 
 
§ 60 Bekräftelse av utlysning till extra klubbmöte 2008-07-08 
Av olika anledningar har en miss skett genom att protokollfört styrelsebeslut saknas inför utlysning av 
extra klubbmöte 2008-07-08. Styrelsen har dock kallat medlemmarna på korrekt sätt till mötet genom 
Labradoren nr 2/08 samt på Mittlabbens hemsida, vilket också bekräftades genom punktens  
godkännande på det aktuella klubbmötet. 
Bekräftas att utlysande av extra klubbmöte 2008-07-07 var ett beslut från styrelsen men som av 
misstag inte blivit protokollfört tidigare. 
 
§ 61 Skrivelser       
Inkommande: 

• Från LRK - Medlemsmatrikel för juli och augusti 
• Från LRK - Regionbrev nr 5 
• Protokoll från Mittlabbens extra klubbmöte 2008-07-08 
• Avsägning av styrelseuppdrag från Kristina Eriksson och Eva Törnqvist 
 

Utgående: 
• Till LRK - protokoll från extra klubbmöte samt från konstituerat möte. 
• Till LRK - nya styrelsens sammansättning 
• Till revisor och valberedning - protokoll från extra klubbmöte samt konstituerat möte 
• Till Skattemyndigheten - komplettering av uppgifter inför begäran av organisationsnummer 

 
§ 62 Ekonomi 
Kassör Margot Engström hade lämnat skriftlig rapport om klubbens ekonomiska läge och mötet 
konstaterade att den ekonomiska situationen är fortsatt god.  
Även budget för kommande inofficiella utställning hade lämnats och mötet diskuterade innehållet och 
fann att några poster var oklara men inte av den karaktären att ekonomin bör blir lidande. 
Beslut: att godkänna föreslagen budget gällande den inofficiella utställningen. 
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§ 63 Hyreskostnad för möteslokal 
SSRK Härnösandsektion, vars klubblokal Mittlabben ibland utnyttjar som möteslokal, har inkommit 
med begäran att utfå 200 kronor vid varje disponerat tillfälle från och med dagens möte. 
Beslut: att acceptera en hyreskostnad av 200 kr per tillfälle som betalas mot faktura. 
 
§ 64 Redovisning av klubbens inventarier och lager 
Inventeringen har inletts och en förteckning över inventarier och lager har påbörjats men fortfarande 
råder oklarheter om var vissa föremål finns. Ett lager av dummies, skyltar, dekaler etc, har hämtats 
från f d styrelseledamöter i Bispgården och omhändertas av Anette, som sedan tidigare har vissa 
saker hemma hos sig. Eva Löfqvist har sammanställt en lista på vad som finns hos henne. 
Beslut: att bordlägga ärendet till nästa möte och fortsätta inventeringen fram till dess. 
 
§ 65 Rapport om Mittlabbens hittillsvarande verksamhet under 2008 

• Kursverksamhet: En viltspårkurs i Bispgården hade samlat 8-9 deltagare under våren. 
• Jaktinternat i Bispgården i maj där Håkan Johanzon och Carina Sellén tillhandahållit en 

instruktiv och omtyckt kurs under två dagar. Internatet gick med en liten vinst. 
• Fäviken Game Fair, där Mittlabben hade en monter. Mycket folk och trevligt arrangemang. 

 
§ 66 Mittlabbens klubbmöte 2009 
Diskuterades datum och plats för mötet och att mötet förhoppningsvis inte ska kollidera med 
klubbmöten hos SSRKs lokala sektioner. Sundsvall föreslogs och att satsa på en lokal som är lätt 
tillgänglig och där det går att beställa fika. 
Beslut: att förlägga ordinarie klubbmöte 2009 till lördag 14 februari kl 14.00 i Sundsvall och att Eva 
bokar lokal på Scandic. 
 
§ 67 Konstituering av jaktansvarig inom styrelsen 
Ingen i styrelsen är beredd att ta på sig detta uppdrag och diskussion uppkom om att till styrelsen 
försöka adjungera lämplig person för uppdraget. 
Beslut: att bordlägga ärendet till nästa möte. 
 
§ 68 Officiellt särskilt jaktprov 2009 
Klarar vi att arrangera ett officiellt jaktprov nästa år om vi inte har någon jaktansvarig att tillgå? 
Beslut: att ärendet bordlägges till nästa möte. 
 
§ 69 Delning av Mittlabben 
Diskuterades svårigheterna med en geografiskt alltför stor region - att samla styrelsen på grund av 
mycket stora avstånd mellan ledamöternas bostadsorter men framför allt för att det är svårt att samla 
medlemmarna till gemensamma aktiviteter av samma anledning.  
Marita berättade hur sammanslagningen av tidigare Mittlabbens aktivitetsgrupp gick till då stadgarna 
förändrades till fullmäktigesystem och alla medlemmar i landet därmed skulle ha en egen 
regionstillhörighet och ett eget klubbmöte att besöka. Det var tänkt som en tillfällig nödlösning att 
infoga Jämtland/Härjedalen i Mittlabbens region, som då bestod av endast Västernorrland. Tanken var 
att Jämtland/Härjedalen i lugn och ro därefter skulle kunna bilda en egen region. 
Frågan om en tillbaka gång till Mittlabbens ursprungliga gränsdragning har aktualiserats av viss 
påtryckning från medlemmar i Västernorrland men även från LRK huvudstyrelse. 
Mötet diskuterade hur man skulle kunna åstadkomma en delning och Marie och Ulla (båda bosatta i 
Jätmtland/Härjedalen) var osäkra på om det fanns tillräckligt intresserade medlemmar i 
Jämtland/Härjedalen som var villiga att axla styrelseansvar. 
Enligt regionstadgan räcker det med en styrelse på totalt fem personer och en nödlösning vore att 
upprätta en typ av ”expeditionsministär”, alltså en styrelse som inte nödvändigtvis är operativ utan i 
första hand finns till för frågor och hänvisning och avhåller erforderligt antal styrelsemöten samt 
ordinarie klubbmöte. De medlemmar som önskar aktiviteter skulle tills vidare hänvisas till lokala SSRK 
eller till angränsande regioner. Förhoppningen att framtida styrelser skulle bestå av engagerade 
medlemmar med uttalad vilja att bjuda på lokala aktiviteter kan vara avhängigt den 
organisationsutredning som i dagens läge genomförs inom SSRK centralt och där både rasklubbarnas 
och avdelningarnas framtida organisation kommer att spegla de lokala strukturerna.  
Samtliga vid dagens möte var eniga om att gå vidare med frågan om en delning av Mittlabben. 
Beslut: att arbeta aktivt med en delning av Mittlabben och att ta upp frågan på nytt vid nästa möte. 
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§ 70 LRK som specialklubb 
En remiss från LRK med olika frågeställningar till regionerna gällande förutsättning för LRK att hos 
högre instans begära status som egen specialklubb, togs upp av mötet. Då ställda frågor inte ska 
besvaras skriftligt utan möjligheten att avge svar är kopplad till att representant från LRK 
huvudstyrelse är personligt närvarande, måste ärendet hänskjutas till ett kommande möte då 
representanten finns med. 
Mötet diskuterade helt kort remissens innehåll och kunde konstatera att man inte stod bakom 
andemeningen med egen specialklubbsstatus. Mötet ansåg att SSRK är en förutsättning, framför allt i 
landets nordliga hälft, för att trygga retrieverägarnas möjligheter till rasrelaterad hundägarutbildning, 
träning och provverksamhet.  
Beslut: att bordlägga ärendet till ett kommande möte då representant från LRK Hs finns med. 
 
§ 71 Nästa möte 
Diskuterades var och när nästa styrelsemöte ska ske. Mötet enades om att avstå från kvällsmöte. 
Beslut: att förlägga nästa styrelsemöte till lördag 18 oktober kl 11.00 i Härnösand. 
 
 
Johanna Sjölund, Marie Söderström och Ulla Svensson avviker från mötet kl 21:45. Därmed är mötet 
inte längre beslutsmässigt och kvarvarande punkter behandlas som ren information. 
 
 
§ 72 Inofficiell utställning Nordvik 2008-09-27 
Informerade Anette Eurenius om kommande utställning. Konstaterades att styrelsens konstituerade 
utställningsansvarige inte kommer att närvara vid arrangemanget men kommer att ombesörja 
upptryckning av katalog. Vidtalade domare är Jessica Björling och Maria Hansson. Annons är beställd 
i Sundsvalls Tidning, Tidningen Ångermanland och Örnsköldsviks Allehanda. Affischer upptryckta och 
delades ut för lokalt uppsättande i butiker. Diskuterades antalet funktionärer, sponsorer, servering och 
inköp.  
 
§ 73 Central ordförandeträff för LRKs regioner 
Enda informationen hittills i ärendet är att man kan läsa i regionsbrev 5/08 att en central träff för 
regionernas ordförande ska ske den 23 november, tillsammans med Goldenklubbens 
sektionsordföranden. Avvaktar en regelrätt inbjudan med detaljerat innehåll innan ställning tas vid 
kommande möte vem som ska representera Mittlabben, då Eva Löfqvist redan nu vet att hon är 
upptagen.   
 
§ 74 Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet vid 23.30-tiden och tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:  Justerat:  Justerat 

(t o m § 71):  
 
 
 
 
 
Marita Björling   Eva Löfqvist  Johanna Sjölund 
Sekreterare   Ordförande  Justerare 


