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Protokoll fört vid Mittlabbens styrelsemöte 2009-08-09 
 
Plats:   Mäja Fäbod, Ullånger 
Närvarande:  Margot Engström, Marita Björling 
Närvarande suppleanter:  Anette Eurenius, Håkan Josefsson  
Ej närvarande ledamöter:  Eva Löfqvist, Sonja Larsson, Johanna Sjölund  
 
 
 
§ 72 Mötets öppnande 
Vice ordförande Margot Engström öppnade mötet då ordinarie ordförande inte var närvarande och 
mötet konstaterade att de två suppleanterna var röstberättigade. 
 
§ 73 Val av justerare 
Utsågs Anette Eurenius att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 74 Godkännande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med vissa justeringar. Då mötet ägde rum direkt efter dagens inofficiella 
jaktprov i Mäja, var dagordningen anpassad efter de mest viktiga ärendena. 
 
§ 75 Ekonomi 
Klubbens ekonomi är fortsatt stabil men för tillfället ligger utgifterna över budget. Förhoppningsvis skall 
dagens inofficiella jaktprov samt den inofficiella utställningen i september ge ett litet överskott så 
budgeten kommer i balans igen. 
 
§ 76 Inofficiellt jaktprov 
Dagens inofficiella jaktprov har just ägt rum på en vacker, solig och mycket lämplig plats vid Mäja 
Fäbod. Domare har varit Lennart Nordin och Eva Nordlund och elva ekipage blev bedömda i 
nybörjarklass. Stämningen var mycket god och samtliga deltagare tycktes nöjda med sin dag. 
Funktionärer har närvarande styrelseledamöter varit tillsammans med Tove Danielsson som skytt 
samt tjänstvilliga valpköpare till Margot. God mat hade färdigställts av Therese Eklund-Tranberg som 
domare och funktionärer lät sig väl smaka.  
 
§ 77 Inofficiell utställning i september 
Diskuterades kommande utställning som äger rum på Kusthöjden i Härnösand den 20 september. 
Förberedelserna pågår enligt planerna. Mötet höll under denna punkt telefonkontakt med 
utställningsansvarige Sonja Larsson. Förslag uppkom att tillsätta en arbetsgrupp så det förberedande 
arbetet fördelas på flera personer. 
Beslut: att en arbetsgrupp tillsätts bestående av Sonja Larsson, Margot Engström och Anette 
Eurenius samt att priser, enligt Anettes förslag, inhandlas och iordningställs.    
 
§ 78 Delning av Mittlabben 
Frågan om en delning har varit på tapeten under en längre tid och har också bordlagts vid de två 
senaste styrelsemötena. Då senaste årsmötet inte gav några direktiv eller önskemål i någon riktning 
angående en delning, kan inte styrelsen se att det är motiverat att nu lägga ner energi på projektet. 
Beslut: att för närvarande inte initiera en delning av Mittlabben men att frågan i framtiden kan 
återupptas om ett aktivt intresse visar sig från medlemmarna, framförallt de boende i Jämtland. 
 
§ 79 Working test 2010 
Fråga har inkommit från LRK huvudstyrelse om Mittlabben är intresserad av att i egen regi genomföra 
ett working test i anslutningen till Labrador Working Camp 2010, i Bispgården. Mötet diskuterade för- 
och nackdelar och om vi har tillräckligt intresserade funktionärer för att våga ta på oss ett sådant stort 
arrangemang. Sonja Larsson deltog per telefon under delar av denna punkt. 
Beslut: att tacka nej till erbjudandet att anordna working test i Bispgården 2010 på grund av att vi inte 
vet vilken styrelsekonstellation Mittlabben har nästa år och om den nya styrelsen är beredd att 
helhjärtat satsa på projektet. 
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§ 80 Klubbmöte 2010 
Årets klubbmöte ägde rum i Sundsvall på Scandic Hotel till en tämligen hög kostnad för klubben. Detta 
gjordes för att locka medlemmarna till ett klubbmöte med hög standard på såväl lokal som fika. Trots 
detta uteblev den stora medlemstillströmning som var förhoppningen. Att upprepa ett sådant dyrbart 
initiativ har inte klubben råd med igen. 
Beslut: att Mittlabbens klubbmöte 2010 äger rum lördagen 13 februari, klockan 13.00 i 
Örnsköldsvikstrakten och på en inte alltför dyr lokal. Fika skall i vanlig ordning gratis erbjudas de 
medlemmar som närvarar. Margot ansvarar för att lämplig plats och lokal bokas. 
 
§ 81 Inför verksamheten 2010 
Diskuterades olika förslag på aktiviteter nästa år samt hur styrelsen på bästa sätt ska arbeta för att nå 
målen. 
Beslut: att återuppta frågan inför den verksamhetsplan som vid kommande möte ska fastställas inför 
klubbmötet 2010. 
 
§ 82 Verksamhetsberättelse för 2009 
Sekreterare Marita meddelade att hon senast sista december önskar få in, från respektive 
funktionsansvarig, material till verksamhetsberättelse 2009. 
 
§ 83 Material till Labradoren nr 4/09 
Nödvändigt att få in i Labradorens julnummer, är  

 kallelse till klubbmötet 2010  

 valberedningens namn, mailadresser och telefonnummer  

 meddelande om att statuter finns på Mittlabbens hemsida (inkl hemsidans adress) gällande de 
Vandringspriser som fortfarande är i omlopp. 

Beslut: att Eva och Margot håller kontakt angående vilken plats och lokal som blir aktuell för mötet. 
 
§ 84 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 
 
§ 85 Nästa möte 
Då dagens möte inte ingick i det tidigare tagna beslutet angående årets styrelsemöten, upphör 
beslutet om datum från § 50 att gälla. Håkan fick i uppdrag att avboka lokalen 6 september. 
Telefonkontakt togs med Sonja för att säkerställa hennes närvaro vid föreslaget datum. 
Beslut: att nästa möte blir 17 oktober, kl 11.00 i Härnösandsektionens klubblokal. Håkan bokar 
lokalen.  
 
§ 86 Mötets avslutande 
Mötesordförande avslutade mötet genom att tacka de närvarande för bedriften att under dagen arbetat 
för klubben under 11 timmar, först jaktprovet och sedan mötet. Därefter avslutades dagens 
styrelsemöte. 
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