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Protokoll fört vid styrelsemöte via Skype 

 

 
Datum: 2020-06-15 

 

Närvarande: Anders Hallgren, Rosemarie Lundgren, Lillemor Ohlsson, Karin Rask, Eva 

Löfqvist, Agneta Östlund 

Ej närvarande: Therese Eklund Tranberg. 

   

 

§ 42 Mötets öppnande 

Ordförande Anders Hallgren hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. 

 

§ 43 Val av justerare 

Utsågs Karin Rask och Lillemot Ohlsson att justera dagens protokoll. 

   

§ 44 Godkännande av dagordning 

Föreslagen dagordning godkändes efter tillägg om att mail har gått ut till medlemmarna om 

vår verksamhet, nya hemsidan och Mäja provet i utgående post. 

 

§ 45 Föregående mötens protokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 46 Skrivelser 

Inkomna 

Medlemsregister mars, april, maj, juni 

HS Protokoll 2 

HS Pr4otokoll Labradorfullmäktige 

HS Konstituerande protokoll 

High Coast WT Challenge 2020 

HS Provledareutbildning och Instruktörsutbildning 

HS Information från SSRK om SSRK prov 

HS digital Labradorfullmäktige 

Inbjudan Västgård Game Fair 24-26 juli 2020 

 

Utgående 

Till HS: 

Konstituerandeprotokoll 

Årsmötesprotokoll 

Adresslista styrelsen 2020 

Verksamhetsberättelse 

Tidningen Labradoren 

Mail till alla medlemmar om Mittlabbens verksamhet 

Mail till alla medlemmar om Mittlabbens nya hemsida 

Mail till alla medlemmar om kommande Mäja provet 
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§ 47 Ekonomiskrapport 

Lillemor Ohlsson berättade om hur ekonomin var på Mittlabben konto. Ekonomin är 

fortfarande god. 

 

§ 48 Dummie prov 4 juli 

Agneta Östlund talade om att hittills var tio anmälda till provet. 

Mötet diskuterade vad som behövdes till provet i Mäja. 

Beslut: att Anders Hallgren skriver på Facebook om att medlemmar i LRK har företräde. 

Beslut: att Anders Hallgren kollar upp om båt finns tillgänglig. 

Beslut: att Anders Hallgren ordnar domargåva. 

Beslut: att ha två samlingar, en kl. 9.00 och en kl. 11.30. 

 

§ 49 Utställning 

Lillemor Ohlsson berättade att hon varit i kontakt med Goldenklubben som var intresserade 

att vara med och arrangera utställningen den 29 november. 

Klass arena i Söråker är redan bokad.  

Domare för utställningen är Bengt Danielsson. Utställningen är endast för Labradorer och 

Golden retriever. 

Mötet diskuterade övriga arrangemanget kring utställningen. 

Beslut: att Lillemor Ohlsson kontaktar Goldenklubben. 

Beslut: att ta 250 kr i anmälningsavgift. 

Beslut: att sätta in annons i tidningen. 

 

§ 50 Rapport från Labrador fullmäktige 

Eva Löfqvist rapporterade att Labrador fullmäktige hade gått bra nu när det fick hållas 

digitalt. 

 

§ 51 Prova på dag 

Mötet diskuterade att förlägga prova på dagen till Nordvik i augusti med aktiviteter som 

utställning, apportering och spår. Förslag på anmälan till prova på dagen, så man kan se hur 

många som kommer. 

Beslut: att lägga ut prova på dagen på hemsidan och maila ut det till medlemmarna. 

Beslut: att Anders kollar med Nordvik om de vill ha betalt för marken vi skall utnyttja. 

 

§ 52 Labradoren 

Beslut: att skriva om provet i Mäja och lägga ut annons om utställningen den 29 november 

samt hänvisa till kommande aktiviteter på mittlabbens hemsida. 

 

§ 53 Övriga frågor 

Hemsidan 

Lillemor Ohlsson har fått tillgång till inloggningen till hemsidan och sköter nu den. 

Facebook 

Anders Hallgren har tagit över efter Marie Karlsson att lägga ut aktuella aktiviteter som 

händer i Mittlabben. 

 

 

 

§ 54 Nästa möte 

Nästa möte blir preliminärt den10 augusti, 2020, kl. 19.00, via Skype. 
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§ 55 Mötets avslutande 

Ordförande Anders Hallgren tackade alla för ett trevligt styrelsemöte och förklarade mötet 

avslutat.  

 

 

Vid protokollet:  Justeras:  Justeras: 

  

  

  

Eva Löfqvist   Karin Rask     Lillemor Ohlsson 

Sekreterare   Justerare  Justerare  


