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Protokoll fört vid styrelsemöte via Skype  

 

 
Datum: 2017-07-03 

 

Närvarande: Anders Hallgren, Karin Rask, Marie Karlsson, Margot Engström, Therese 

Eklund Tranberg, Eva Löfqvist, Lisa Rasmussen  

   

 

§ 40 Mötets öppnande 

Ordförande Anders Hallgren hälsade alla välkomna till styrelsemötet och förklarade det 

öppnat. 

 

§ 41 Val av justerare 

Utsågs Margot Engström att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

   

§ 42 Godkännande av dagordning 

Föreslagen dagordning godkändes med tillägg av punkten 8.b FB-R. 

 

§ 43 Föregående mötens protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 44 Skrivelser 

Inkomna 

Medlemsregister maj, juni 

HS Protokoll Fullmäktige, 4 

Regionbrev 2 

Inbjudan till Instruktörsutbildning valp- och grundkurser 

 

Utgående 

Tidningen Labradoren  

 

§ 45 Ekonomiskrapport 

Margot Engström rapporterade att ekonomin fortfarande är god. 

 

§ 46 Dummie jaktprov 

Margot rapporterade att alla anmälda hade betalt in anmälningsavgiften. 

Domare för öppen- och nybörjarklass är Anders Hallgren. 

Mötet gick igenom uppläget för provet samt behovet av funktionärer. 

Beslut: att ge pris till bästa nybörjare labrador. 

 

§ 47 Jaktprov 

Preliminärt kommer jaktprovet i Galtström att arrangeras 14-15 oktober. 

Provledare för provet är Marie Karlsson. 

Provet kommer att läggas ut på SSRK prov. 

Beslut: att Anders Hallgren tar kontakt med Tomas Holmgren angående jaktprovet. 

 

 



   - en region inom Labrador Retrieverklubben                          PROTOKOLL 4 - 2017 

 
Justeras:  ………/………./………/                                                                                                                Protokoll 4 2017-07-03 

2 

 

§ 48 Provledare utbildning 

Anders Hallgren har pratat med Annika Jonsson angående provledare utbildningen men har 

sedan inte hört något mer om den. 

Beslut: att Anders Hallgren skickar en skrivelse angående provledare utbildning till 

utbildningsansvarig i SSRK. 

 

§ 49 FB-R 

Marie Karlsson rapporterade att hon hade allt material om behövdes men att det skall bytas ut 

mot nytt. 

Marie Karlsson redogjorde om vad som nu gällde angående FB-R och vad som hänt. 

 

§ 50 Inbjudan till Instruktörsutbildning valp- och grundkurser 

Styrelsemötet diskuterade om Mittlabbens behov av utbildning för dessa kurser.  

Beslut: att skicka svar till HS att i dag finner vi inget behov av att utbilda någon instruktör för 

valp- och grundkurser. Vi finner ingen idé att konkurera med SSRK lokalt. 

 

§ 51 Rapport från Jakt & Fiskemässan i Ramsele 

Margot Engström rapporterade att mässan inte var så stor men att det var trivsamt där. Många 

var intresserade av vår verksamhet. 

 

§ 52. Labradoren 

Angående material till nästa nummer av labradoren kommer en rapport från dummie provet 

att skickas in. Angående information för det särskilda provet avvaktas. 

 

§ 53 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 54 Nästa möte 

Nästa möte är måndagen den 25 september, 2017 kl. 19.00, via Skype. 

 

§ 55 Mötets avslutande 

Ordförande Anders Hallgren tackade alla för ett trevlig och givande styrelsemöte och 

förklarade mötet avslutat.  
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Eva Löfqvist   Anders Hallgren Margot Engström 

Sekreterare   Ordförande  Justerare  


