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Enl. SBK:s beslut om dispens att frångå antalet möten enligt stadgarna så har Riesen i Västs styrelse under året 
haft två protokollförda styrelsemöten, förutom årsmötet och det konstituerande mötet. Årsmötet hölls den 
21/2–21, för första gången digitalt via zoom och närvarande var 23st röstberättigande. Med Peter Lind som 
mötesordförande fungerade allt utmärkt. 

Vi har haft ett medlemsmöte den 18/9–21 på Tånga Hed med 18st röstberättiga. 

Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt under året via mail, telefon och Face Book. Information om klubbens 
verksamhet, aktiviteter, protokoll mm har funnits på hemsidan och på Face Book. 

SRSK hade vid årsskiftet 472 medlemmar, som enligt tidigare beslut även är delmedlemmar i Riesen i Väst. 
Ekonomin har varit stabil under verksamhetsåret. Firmatecknare har jämte kassör varit ordförande. 

 



My Dog blev inställt pga. pandemin. 

 

Den 11/4–21 togs beslut om att delvis sponsra en rapportkurs för Ronnie och Annika Hansson. Kursen hölls 
på Tånga Hed under valborgshelgen med 10st av Rivs medlemmar. Kursen var indelad i en dag teori, och två 
dagar skogsarbete. Kursen var mycket uppskattad. 

 

 

Tyvärr fick styrelsen ta beslut om att ställa in vårens planerade läger på Tånga hed. 

 

Under hösten 16–19/9 hölls en träff på Tånga Hed där drygt 40st deltog. Fredag och lördag tränades spår, 
sök, rapport och specialsök. Söndag tränades lydnad, uppletande och specialsök. Många uppskattade att 
äntligen kunna träffas och träna och träffen blev mycket lyckad. 

Den 12 december anordnades ett träningstillfälle inomhus för lydnadsträning. Detta hölls i en inomhushall i 
Alingsås och 5st deltog. Riesen i Väst sponsrade en del av lokalhyran. 

 

Information om klubbens verksamhet, aktiviteter, protokoll m. m har funnits på hemsidan och på Face Book. 
Ansvarig för hemsidan har varit Peter och Marie Lind. 

Riesen i Väst har under året samarbetat med studiefrämjandet. 

 

Ett stort tack till alla medlemmar som hjälpt till och bidragit under året och haft tålamod med de rådande 
omständigheterna. 
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