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Riesen i Västs styrelse har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten, förutom årsmötet och det 
konstituerande mötet. Årsmötet hölls den 13/2–22 med 14 st. röstberättigande närvarande. Lotta Blomqvist 
valdes som mötesordförande.  

 

Vi har haft två medlemsmöten på Tånga hed. Det första hölls 29/4 under vårlägret med 22 st. röstberättigande. 
Det andra under Rivs höstträffden 16/9 med 12st röstberättigande närvarande. 

 

 



Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt under året via mail, telefon och Face Book. 

SRSK hade vid årsskiftet 484 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. 

 

I januari genomfördes en inomhusträning i Alingsås med inriktning på lydnad som delvis sponsrades av Riv 
utifrån styrelsebeslut 211103. 

 

Då pandemin minskat så genomfördes vårlägret som planerat. I lägret, som erbjöd träning i rapport, spår, 
sök och IGP/FH spår deltog 56st medlemmar. Några tränade även specialsök. Jarmo Renner och Ulla 
Gustavsson deltog med Riesenshopen och Renner broderi och design. Annelie Skatt hade försäljning med 
Ekhöjdens häst och hund. Maten togs in från Mattias kök och bar i Vårgårda. Lägret blev mycket uppskattat. 
Bra träning, god mat och trevligt umgänge. Något de flesta saknat under de senaste åren. 

 

 

Under hösten 15/9–18/9 hölls en träff på Tånga Hed där 17 st. deltog. Deltagarna tränade spår och sök. 
Trots ett mindre antal så blev även höstträffen lyckad och mycket uppskattad. 

 

 

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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