
Protokoll fört vid styrelsemöte 

Skype 

Datum: 2022-10-11 

Närvarande: Anders Hallgren, Karin Rask, Rose-Marie Lundgren, Lillemor Olsson, Elisabeth Lundin 

och Agneta Östlund 

Ej närvarande: Eva Löfqvist 

 

§93 Mötets öppnande:  

Ordförande Anders Hallgren hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat 

§94 Val av sekreterare: 

Utsågs Agneta Östlund 

§95 Val av justerare 

Utsågs Karin Rask att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§96 Godkännande av dagordning: 

Föreslagen dagordning godkändes med tillägg av 14 b efterlyser rätt datum 14 c aktivitet under 

hundförbudstiden 

§97 Föregående mötets protokoll 

Föregående mötets protokoll godkändes och lades sedan till handlingarna. 

§98 Skrivelser 

Inkomna  

Medlemsregister oktober 

HS Protokoll nr 6 

HS Utbildningsträff 

HS Rapportering aktiviteter under hundförbudstiden (13/10) 

HS Club Show 2025 

Mentalitet och funktion 

Utgående  

Styrelsemöte protokoll till HS 

§99 Ekonomi 

Lillemor Olsson rapporterade vad som har hänt sedan förra mötet. Ekonomi fortsatt god för 

närvarande ca 30 000 kr i kassan. Jaktprovet blev dyrare än beräknat då oförutsedda kostnader 

tillkommit. Viktigt att tänka på till nästa prov är att göra upp en ordentlig budget.  



§100 Jakt 

Provet i Galtström flöt på bra med fullt antal startande i ÖKL och NKL. Ett stort tack riktas till alla 

funktionärer som gjorde provet möjligt, hela styrelsen var också med och bidrog till att vara med där. 

Provet var utlyst som Funktionärsprov och fylldes till stor del av startande som själva har varit 

funktionärer det senaste året. Bra jobbat. 

Vid träffen inför uppstart kring arbetet med Unghundsderbyt 2023 deltog 3 representanter från 

Mittlabben. Jobbet med att bilda arbetsgrupper har påbörjats och det är många poster som skall 

tillsättas. Domarna presenterades och uppdraget som tävlingsledare har Jens Andersson tagit på sig. 

Posten som kommissarie är ej klart men arbetet där pågår. En särskild hemsida där man kan följa 

arbetet och planeringen kring detta stora arrangemang kommer att finnas.  

§101 Utställning 

Rapport från utställningskursen: 8 ekipage deltog på kursen som hölls av Maria Sjöberg och var 

utlagd på 4 tillfällen. Alla deltagare var mycket nöjda och kursen avslutades med en prova på 

utställning med Bengt Danielsson som domare. 

Club show 2025: att arrangera detta känns inte aktuellt i nuläget utan vi avvaktar och får besluta om 

att stå som arrangör längre framöver.  

§102 Utbildning 

Instruktör och bruch up: hänskjuts till nästa möte. 

Mentalitet och funktion: BPH och F-BR finns tillgängligt för våra medlemmar även om ingen med 

direkt ansvar finns inom klubben men hänvisas till Timrå BHK. Frågan att genomföra inom klubben 

har gjorts men svar från ansvariga har uteblivit.  

§103 Klubben 

Årsmötet planeras till lördagen den 18 februari kl. 13:00 plats ej bestämt 

Tidningen Labradoren (manusstopp 25/10). Lillemor skriver om hundpromenaderna och 

utställningskursen. Anders kontaktar Karin och Nina som får skriva om jaktprovet i Galtsröm 

§104 Övriga frågor 

14 b rätt datum för utbildningsmötet skall efterfrågas då det förekommer två olika datum. 

Representant från Mittlabben blir Elisabeth Lundin.  

14 c aktivitet under hundförbudstiden, Anders rapporterar in den aktivitet vi bedrivit under 

hundförbudstiden vilket var prova på provet i Mäja. Rapporten in till Jeanette som är jaktansvarig i 

HS.  

§105 Nästa möte 

Nästa möte sker på Teams tisdag 17 januari 2023 kl 18:30. Anders skickar ut länk för att delta på mail 

till alla i styrelsen.  

§106 Mötets avslutande 

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

 



 

Vid protokoll:   Justeras:  Justeras: 

Agneta Östlund  Anders Hallgren Karin Rask 

Sekreterare    Ordförande  Justerare 


