
 
 Protokoll fört vid medlemsmöte den 1 maj 2014 på Tånga Hed. 
 
    
§1  Mötets öppnande 
  Ordförande Peter Lind hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§2  Fastställande av röstlängd 
 Röstlängden fastställdes till 28 röstberättigade medlemmar. 
 
§ 3  Val av mötesordförande. 
 Till mötesordförande valdes sittande ordförande Peter Lind 
 
§ 4  Styrelsens anmälan om protokollförare. 
 Styrelsen anmälde Kerstin Petersson till mötessekreterare. 
 
§ 5  Val av två justerare tillika rösträknare 
 Till justerare tillika rösträknare valdes Sara Wadman och Elin Carlsson 
 
§ 6  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 mom 2. 
 Ingen anmäld. 
 
§ 7  Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst 
 
§ 8  Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes. 
 
§ 9  Ekonomisk rapport 
 Kassör Carl-Erik Blomqvist redogjorde för resultat och balansräkning per 
 2014-01-01—04 30. Troligen kommer vårlägret att gå med förlust p ga färre 
 deltagare än tidigare läger. 
 
§ 10 Höstläger 
 Höstlägret kommer att hållas den 26-29 september 2014 På Tånga Hed . Hur 
 kan vi förbättra våra läger diskuterades och ev nya aktiviteter. Pröva att 
 anordna IPO träning igen som komplement till bruksgrenarna. Peter tar kontakt 
 med ansvariga för IPO centralt och vi bör stämma av med aktiva inom IPO så 
 de har instruktörer som motsvara deras förväntningar. Kontakt bör också tagas 
 med RIS och SSLO när vi planerar läger så att lägren inte kolliderar med 
 varandra. Man bör inrikta sig på nya instruktörer med lång erfarenhet som kan 
 locka fler medlemmar till oss. 
 
 
§ 11  Aktiviteter mellan lägren 
 Aktiviteter mellan lägren diskuterades och förslag på endagars aktivitet så som 
 klippning/trimmning, prova på dag i sök och spår kom upp för att fånga nya 
 medlemmar då det kanske är enklare att vara med på en aktivitet över en dag. 
 Aktiviteterna ska annonseras i SBK,  hemsidan och på facebook. 



 Susanne Nilsson och Helene Asa åtog sig att anordna en spår helg på 
 Herrljunga s BK. 
 
§ 12 Information från styrelsen 
 Peter informerade om att hemsidan kommer att göras om under året i enlighet 
 med SRSK:s kommunikationsplan. Den nya styrelsen presenterade sig.  
 
 
 § 13   Mötets avslutande 
 Ordförande tackade för ett bra möte och uppmanade deltagarna att  inkomma 
 med tankar/ synpunkter på RIVs verksamheter till styrelsen genom mail till 
 ordförande. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Kerstin Petersson   Peter Lind 
Sekreterare    Ordförande 
 
Justerare 
 
Sara Wadman    Elin Carlsson 
 
 


