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Protokoll fört vid styrelsemöte i Mittlabben 2008-11-08 
 
Plats:  SSRK Härnösandsektions klubblokal 
Närvarande: Eva Löfqvist, Marita Björling, Anette Eurenius,  
 Margot Engström, Sonja Larsson, Elvy Jönsson  
Ej närvarande: Johanna Sjölund, Marie Söderström, Ulla Svensson 
 
 
 
§ 75 Mötets öppnande 
Ordförande Eva Löfqvist öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 
 
§ 76 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 77 Val av justerare 
Utsågs Sonja Larsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 78 Föregående mötesprotokoll 
Studerades protokoll 2008-09-03 och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 79 Skrivelser       
Inkommande: 

• Regionsbrev – inbjudan ordförandemöte 
• Från Skattemyndigheten (beviljat organisationsnummer) 
• Medlemsregister september och oktober 
• Div positiva mail fr utställare ang Mittlabbens utställning på Nordvik 
• Inbjudan utb.träff med lokala rasklubbar/sektioner i Västernorrland. 

Utgående: 
• Protokoll till Hs, valberedning 
• LRK: uppgifter till almanacka 2009 

 
 
§ 80 Ekonomi 
Kassör Margot Engström redogjorde för klubbens ekonomiska läge och mötet konstaterade att den 
ekonomiska situationen är fortsatt god.  
Mötet noterade att höstens inofficiella utställning givit en vinst som stämde bra mot budget. 
Rapporterades att Mittlabben från Skattemyndigheten har beviljats eget organisationsnummer.  
 

§ 81 Redovisning av klubbens inventarier och lager 
Bordlagt ärende från föregående möte, § 64, som fortfarande inte var helt klar för redovisning. 
Beslut: att allt ska vara klart till nästa möte för att kunna föras in i årsmöteshandlingarna. Samt att 
Margot kontaktar Tove Danielsson, som enligt uppgift ska ha klubbens tält och att Anette går igenom 
de saker hon förvarar åt klubben. 
 
§ 82  Rapport från utställningen på Nordvik 
Rapporterades att utställningen (cirka 110 hundar) varit uppskattad av deltagarna, vilket flera positiva 
mail vittnar om. Några småsaker kan emellertid förbättras till nästa gång, bl a bör en 
högtalaranläggning användas. Klubbens funktionärer var inte många till antalet men samtliga gjorde 
en gedigen insats och allt flöt på bra. 
 
§ 83 Konstituering av jaktansvarig i styrelsen 
Bordlagt ärende från föregående möte, § 67. 
Beslut: att inte söka efter någon adjungerad då verksamhetsåret går mot sitt slut nu. 
 
§ 84 Officiellt särskilt jaktprov 2009 
Då ingenting är förberett om ansökt jaktprov nästa år, diskuterade mötet möjligheten att avstå. 
Beslut: att inhibera ansökt officiellt särskilt prov 2009. Marita meddelar jaktansvarige i LRKs 
huvudstyrelse att Mittlabben önskar dra tillbaka sin ansökan. 
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§ 85 Inbjudan av SSRKs Öviksektion om utbildningsträff 
Inbjudan inkommit om träff mellan sektion och de lokala rasklubbarna den 13 november i Övik. 
Träffens inriktning är om man kan åstadkomma något gemensamt inom utbildningsområdet i Övik. 
Beslut: att Margot och Johanna deltar på träffen. 
 
§ 86 Delning av Mittlabben 
Bordlagt ärende från föregående möte, § 69, som behandlar en delning av Mittlabben där 
Jämtland/Härjedalen bildar en egen region och där Västernorrland finns kvar i nuvarande. Frågan är 
komplex och fodrar ordentliga förberedelser och analyser för att ett beslut ska kunna tas i framtiden. 
Beslut: att informera på Mittlabbens klubbmöte i februari om tankarna runt en delning, hur detta skall 
gå till samt vilka konsekvenser det bär med sig för medlemmarna i fr a Jämtland/Härjedalen. 
 
§ 87 LRK som specialklubb 
Bordlagt ärende från föregående möte, § 70, där styrelsen redan uttalat vissa synpunkter på förslaget. 
Då representant från LRK inte hade möjlighet att närvara vid detta möte heller och tidpunkten för 
avgivande av svar har passerats, finns inte mycket mer att göra. 
Beslut: att lägga ärendet till handlingarna utan ytterligare åtgärd. 
 
§ 88 Representation vid LRKs ordförandeträff 2008-11-23. 
Varken ordförande eller vice ordförande har möjlighet att närvara vid träffen. Inte heller någon annan i 
styrelsen har möjlighet att deltaga. 
Beslut: att Mittlabben inte kommer att representeras vid den ordförandeträff som LRK kallat till.  
 
§ 89 Styrelsekonstellation 2009 
Förslag förelåg från sekreteraren, att till klubbmötet 2009 föreslå en minskning av antalet ordinarie 
ledamöter i Mittlabbens styrelse. Då regionen är förhållandevis liten, till antalet medlemmar sett, kan 
man utnyttja stadgans möjlighet att ha en styrelse på fem ordinarie ledamöter istället för som idag, sju. 
Dessutom har Mittlabben tills för några år sedan haft fem ledamöter. Suppleanter bör vara kvar men 
om valberedningen har svårt att finna sådana, har klubbmötet möjlighet att besluta att tills vidare avstå 
från suppleanter. 
Beslut: att med stöd av stadgan föreslå Mittlabbens klubbmöte 2009 att minska antalet ordinarie 
ledamöter till fem personer. Sekreteraren meddelar valberedningen detta beslut samt även att 
valberedningen nogsamt informerar sina kandidater om nödvändigheten att deltaga på styrelsemöten 
samt att arbetsuppgifter kommer att läggas på varje vald ledamot och suppleant.  
 
§ 90 Verksamheten 2009 
Mötet diskuterade ingående vilken typ av verksamhet som ska äga rum under 2009. Då en planerad 
delning av Mittlabbens nuvarande region kommer att förberedas under verksamhetsåret, kommer det 
att ta viss energi från övriga verksamheter. Vissa idéer framkom under diskussionerna och mötet 
valde att arbeta vidare med dessa för att ta beslut vid nästa möte. 
Beslut: Margot och Marita ansvarar för att tillsammans förbereda lagda förslag till nästa möte. 
 
§ 92 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 
 
§ 93 Nästa möte 
Beslut: Nästa möte avhålles i Härnösand 10 januari 2009, kl 11. 
 
§ 94 Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet:   Justerat:  Justerat: 
 
 
 
 
Marita Björling   Eva Löfqvist  Sonja Larsson 
Sekreterare   Ordförande  Justerare 


