
Labradorklubben    Protokoll 
Region Mittlabben 

Lundqvists, Sundsvall    2008-04-05 

 

 

Närvarande: Eva Törnqvist, Marie Söderström, Anne Edblad, Eva Löfqvist, Elvy Jönsson och 

Annette Eurenius. 

Ej närvarande: Kristina Eriksson, Sonja Larsson och Johanna Sjölund. 

Deltagare utanför styrelsen: Margot Engström. 

 

 

 

§  1.  Mötets öppnande  Ordförande Eva Törnqvist hälsade alla välkomna  

   och förklarade styrelsemötet öppnat. 

 

§  2.  Val av Justeringsman Till justeringsman för mötet valdes Elvy Jönsson. 

 

§  3.  Dagordning Till den föreslagna dagordningen lades punkt 7 

”Upprivande av beslutet om Jaktträningsinternat”, 

och därefter godkändes dagordningen. 

 

§  4.  Protokoll  Föregående protokoll genomlästes och 

   godkändes. 

 

§  5.  Ekonomi Margot Engström redovisade regionens ekonomi, 

som mötet sedan diskuterade. 

 

§  6 .  Skrivelser  Följande skrivelser redovisades: 

Ingående skrivelser: 

Medlemsmatrikel 0802, 0803 

Regionbrev 2/08 

Regionstadgar, 

Ansökan om organisationsnummer 

Skatteregler för föreningar 

Motioner till fullmäktige 

 

Utgående skrivelser 

 Styrelsemöte protokoll 080112 

Årsmötesprotokoll  080210 

Konstitueringsmötesprotokoll 080210 

 

 

§  7.  Upprivning av beslut Styrelsemötet beslutar att riva upp det tidigare  

         om jaktträningsinternat  beslutet angående jaktträningsinternatet, då budget 

saknats och dagordning ej hade skickats till 

ledamöterna innan mötet. 

   

  

 

 



 

§  8.  Jaktträningsinternat Anne Edblad meddelade att tio stycken var anmälda 

samt två åskådare. 

 Mötet diskuterade budgeten och instruktörernas 

boende och det visade sig att ett dygn för mycket var 

inräknat. Mötet beslöt att ta bort detta dygn. Eva 

Törnqvist fick i uppdrag att meddela instruktörerna 

om boendets längd. 

 Annonser skall insättas på hundklubbarnas hemsidor. 

 Marie Söderström justerar budgeten för 

Jaktträningsinternatet. 

 Buget och anmälningslistor skall skickas till kassören 

omgående. Vid ej fullt deltagande vid 

anmälningstidens utgång skall Jaktträningsinternatet 

inställas. 

 Mötet beslöt att genomföra Jaktträningsinternatet 

under förutsättning att den planerade budgeten hålls. 

Annette Eurenius reserverade sig mot beslutet. 

  

 

§  9.  Utbildningar 2008-2009 Styrelsemötet tog upp ersättning för resa till 

instruktörsutblidningen i Flen och diskuterade detta. 

Eva Törnqvist reserverade sig i denna fråga. Inget 

beslut kunde tas p g a för få röstberättigade 

ledamöter och mötet beslöt då att ta ett telefonmöte 

angående denna punkt, så fort som möjligt. 

 Mötet diskuterade att starta en diplomerings 

utbildning för instruktörer, som kommer att tas upp 

senare. 

 Även föreläsningar skall anordnas. Annette Eurenius 

undersöker vad det finns för möjligheter till detta. 

 

§  10.  LRK, stadgar Eva Törnqvist gjorde en kort sammanfattning av 

stadgarna.   

 

§  11.  Working Test Anne Edblad talade om att tre domare var bokade. 

Dessa var Lars Olsson, Rune Thander och Peter 

Nordin. Platsen för Working Testet är även i år i 

Annedal men ändrade områden. Annonsering, 

arbetslistor och anordnande av priser skall göras. 

Även en budget skall göras. Provledare och 

kommissarie är ej tillsatta.  

 

    

§  12.  Labradoren Eva Törnqvist bad att få in material till tidningen. I 

detta nummer skall även annons in för utställningen. 

 

 

 

 



 

 

§  13.  Kurser Valpkursen i Bispgården blev inställd då det var för 

få deltagare anmälda, däremot startar viltspårskursen 

nu på måndag och till den är sju anmälda. Denna 

kurs avslutas med anlagsprov. Anne Edblad 

informerade vad som gällde för kursen. 

 Annette Eurenius kan tänkas starta en kurs i viltspår 

till hösten i Kramfors området. 

 

 

 

§ 14.  Övriga frågor  Inga övriga frågor. 

 

   

§ 15.  Nästa möte Telefonmöte kommer att hållas under kommande 

vecka angående utbildningen.  

 Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 14 maj, kl. 

18.00 på Ragunda Gymnasieskola i Bispgården..  

 

§  16.  Mötets avslutande Ordförande Eva Törnqvist tackade för visat intresse 

och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

  Vid protokollet 

 

 

  ……………………………. 

  Eva Löfqvist 

 

Justeras: 

 

 

 

……………………………  …………………………….. 

Eva Törnqvist, Ordförande   Elvy Jönsson, Justerare 

 


