
Labradorklubben    Protokoll 
Region Mittlabben 
Kusthöjden, Härnösand    2006-05-26 
 
 
Närvarande: Eva Törnqvist, Kristina Eriksson, Eva Löfqvist, Anne Edblad, Elvy Jönsson,   
Johanna Sjölund och Maria Hansson. 
Ej närvarande: Peter Nordin och Monica Lundqvist. 
 
§  33.  Mötets öppnande  Ordförande Eva Törnqvist hälsade alla välkomna till 
   styrelsemötet och förklarade det öppnat. 
 
§  34.  Mötes ordförande  Till mötes ordförande valdes Maria Hansson. 
 
§  35.  Dagordning  Till föreslagen dagordning tillades punkt 2, ”Val 
   av mötes ordförande”, punkt 11, ”Fäviken” och  
   punkt 12, ”FART/Testledare”. Därefter godkändes  
   dagordningen. 
 
§  36.  Protokoll  Föregående mötes protokoll genomlästes och 
   godkändes. 
 
§  37.  Ekonomi  Kassören Kristina Eriksson redovisade den senaste 
   Balans- och Resultatrapporten för regionen. 
 
§  38.  Skrivelser  Ingående skrivelser: 
   Regionbrev 2/06, 3/06 
   Medlemsmatrikel 0603, 0604, 0605 
   Protokoll Labrador Retrieverklubbens  
   Fullmäktigemöte 2006-03-26 
   Labrador retrieverklubben, konstituerande  
   Styrelsemötes protokoll 2006-03-26 
   Labrador retrieverklubben, styrelsemötes 
   Protokoll 2006-04-13 
   Labrador retrieverklubben HS styrelsen 2006 
   Skrivelse till utställningsansvarig i regionerna 
   Skrivelse ”Angående tillfälligt stopp för användning 
   Av fågelvilt vid SSRKs B-prov för retriever” 
   Skrivelse, FART- Fågelhundens arbetstest 
   Informationsdagar 27-28 juli 
   Skrivelse, FART- Fågelhundens arbetstest 
   Testledareutbildning 
 
   Utgående skrivelser: 
   Styrelsemötes protokoll 2006-03-05 
 
 
 
 
 



§  39.  Working Test Maria Hansson redogjorde för upplägget och 
arbetsfördelningen av Working Testet och att 
följande domare, Carin och Isac Träffe samt Krister 
Westling kommer att döma testet.                              
Maria meddelade att trettio stycken var anmälda till 
Working Testet. 

 Mötet diskuterade även övriga kringarrangemang. 
 Mötet beslöt att ha två starttider, kl. 10.00 Ukl/Nkl 

och kl. 11.00 Ökl/Ekl  och att katalogerna skall kosta 
20 kronor samt att samling för funktionärerna är kl. 
7.00. 

 
§  40.  Utställning/  Utställnings ansvarig Maria Hansson meddelade att 
           Prova på dag  Lena Hägglund kommer att döma på utställningen.  
   Platsen i Örnsköldsvik är ännu ej bestämd.  
   Online anmälan kommer att kunna göras.  
   Maria redogjorde för övriga arrangemanget. 
   Johanna tar emot priserna från Royal Canin. 

Mötet diskuterade inköp av utställningstält och att 
kassören Kristina Eriksson fick i uppdrag att 
införskaffa detta tält. Paragrafen förklarades 
omedelbart justerad. 

    
§  41.  KM Viltspår Angående KM:et i Viltspår kommer Tomas Forsstöm 

och eventuellt Rune Thander att döma spåren. Anne 
Edblad tar emot anmälan. 

 
§  42.  Mittlabbens Mötet diskuterade loggan på västen och kassören  

Logga meddelade att klubben står för dess kostnad. 
Kassören Kristina Eriksson har tillskrivit Benita 
angående loggan på de beställda västarna och bett 
henne ta bort Västernorrland från loggan. Angående 
de inköpta västarna beslöt mötet att ge i uppdrag åt 
sekreteraren att ta kontakt med Benita för att ta bort 
Västernorrland. 

 Vid mötet fotograferades västen för att kunna läggas 
ut på hemsidan för försäljning. 

 
§  43.  Fäviken Elvy Jönsson redogjorde för vad som gällde för att 

vara med i Fäviken  27-28 juli. Mötet diskuterade 
vad som behövdes, boende samt vilka som kunde 
ställa upp av styrelsen. 

 
§  44.  FART/  Maria Hansson redogjorde för FART-Fågelhundens  

Testledare arbetstest, som är en utvärdering av labradoren. 
Maria informerade om hur detta skall gå till och bad 
styrelsen fundera på vilka som kunde tänkas vara 
lämpliga till testledare i våran region. 

 
 



Forts. 
§  44. FART/ 
          Testledare 

 Informationsdagar för FART blir den 27-28 juli på 
Grytsgård, Flen. Johanna Sjölund utsågs att fara på 
denna information. 

 
 
§  45.  Övriga frågor  Inga övriga frågor. 
 
§  46.  Nästa möte  Nästa möte blir tisdagen den 29 augusti, kl. 18.00,  
   Kusthöjden, Härnösand. 
 
§  47.  Mötets avslutande  Mötes ordförande Maria Hansson tackade för visat  
   intresse och förklarade styrelsemötet avslutat. 
 
 
  Vid protokollet 
 
 
  ……………………………. 
  Eva Löfqvist 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
……………………………  …………………………….. 
Maria Hansson, Mötes ordförande  Elvy Jönsson, Justerare 


	Labradorklubben    Protokoll
	Region Mittlabben


