
SVENSKA	RIESENSCHNAUZERKLUBBEN	
Riesen	i	Väst	

 

Protokoll	 
Riesen i Väst - LO 

Datum: 20211103                          

Telefonmöte   

Närvarande: 
Malou Jacobsson, Helen Svensson, Susanne Nilsson, Ylva Jonasson, Ann-Louise Andersson, Carl-Eric 
Blomqvist, Marie Lind 

Frånvarande: 
Katarina Holmvén, KA Dahlman 

 

§1 Mötets öppnande  
Ordföranden Malou Jacobsson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. 

§2 Fastställande av dagordning  
Dagordningen godkändes. 

§3 Protokolljusterare 
Ylva Jonasson valdes att justera dagens protokoll jämte ordförande. 

§4 Föregående protokoll 
Sekreterare går igenom föregående protokoll som därefter lades till handlingarna. 

§5 VU-beslut och Per Capsulam  
Inget att rapportera. 

§6 Inkommande/Utgående skrivelser 
My dog 

§7 Ekonomi 
Ylva meddelade att vi kommer att få bidrag från Studiefrämjandet med 2200kr. 

I dagsläget har vi 29 900 kr på kontot. 

Höstträffen gick runt. 

§8 My Dog 
Anmälningarna till att börja bemanna montern rullar in. Fler behövs men vi är hoppfulla. 

Nytt för i år är att Tv:n inte kommer vara med. Och inte heller väskan och annat för att underlätta för 
”personalen”. Nytt galler kommer att köpas in av Marie och bekostas av SRSK.   



§9 Årsmötet 
Vi har för avsikt att hålla årsmötet söndagen den 13 februari 15.00. 

Susanne kollar om vi kan få hyra Pingishallen 14.00-18.00. 

Malou och Marie träffas och går igenom dokumenten. Carl-Eric ansvarar för de ekonomiska rapporterna. 

Valberedningens preliminära förslag ligger på hemsidan. 

§10 Info från SRSK 
Malou redovisar från SRSK:s senaste styrelsemöte. Träningsledarebevis diskuteras och vi kommer att behöva 
skriva ut det till våra gruppledare till våra läger och träffar. Riesen-SM kommer att hållas den 2-4 september 
av Strängnäs Brukshundklubb. 

§11 Övriga frågor 
Malou summerar höstträffen. De flesta verkade nöjda men det vara mer som ett läger än en träff. Det blev 
väldigt mycket frågor till Malou. Ann-Louise förslår att vi fördelar ansvaret lite genom att gruppledarna får 
mer ansvar för sina grupper genom att deltagarna får deras telefonnummer. Vi ska ha med detta i åtanke 
när vi planerar nästa läger/träff 

Vårlägret: Efter input från våra medlemmar så testar vi ett nytt koncept till Vårlägret. Folk gillar mässen. Vi 
testar att köra gemensam middag på kvällarna och hoppar över frukost och korvväskorna.  

Vi diskuterade att ev. köra lite inomhuslydnad under vinter. Marie och Ann-Louise kollar upp lite mer och 
återkommer i FBgruppen. 

§12 Nästa möte 
Inget nytt datum bestämt. 

 

§13 Mötets avslutande 
Ordförande Malou tackar alla för mötet och förklarar mötet avslutat. 

 

Vid protokollet:  

 

 

Marie Lind  

 

Justeras:  

 
 

Malou Jacobsson 

Ordförande 

 

 

Ylva Jonasson    

Justerare 

 


