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Kallelse och dagordning till styrelsemöte med RIV. Telefonmöte 2018-07-26. 
Närvarande: Lotta Persson, Ylva Jonasson, Malou, Maud Jacobsson, Susanne 
Nilsson, Karl-Eric Blomqvist och Lisel Gustavsen. Katarina Holmven lämnat 
återbud. 
 
Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande öppnar mötet.  

§ 2 Val av justerare 

 Susanne och Ylva 

§ 3              Anmälan av övriga ärenden 

 Ansvar, licenser för skyddshundar. 

§ 4 Godkännande av dagordning 

 Dagordning godkännes. 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 

 Godkännes. 

§ 6 Inkommande skrivelser 
Malou blev uppringd 180725 av Sven-Olof Sundberg från SBK västra 
distriktet angående skyddshunds licenser. Sven-Olof är huvudansvarig för 
utfärdandet av tävlingslicenser för svenskskyddet och IPO skyddet. Han ingår i 
D-licensgruppen för SBKs västra distrikt.  
Sven-Olofs begäran är att vi i Riesen i väst utser en skyddsansvarig från 
rasklubben i distriktet. Detta är något som finns i de flesta rasklubbar där 
det finns ekipage som tränar och tävlar i IPO och i svensk skydd. Den 
person som blir vald av oss i styrelsen är den person som sedan skickar in 
ansökningar på tävlingslicens för våra riesen ekipage i distriktet. Förslaget 
från SBK är Henrik Thorse´n.  
Kontaktar Henrik som bekräftar att han kan tänka sig att ta det ansvaret. Skickar 

frågan vidare till Ordförande Lotta Persson och styrelsen i RIV. 
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 § 7 Utgående skrivelser 

Styrelsen i Riesen i Väst utser Henrik Thorsèn som ansvarig för 

licenser avseende 

skydd, IPO osv. 

§ 8 Ekonomisk redogörelse 

 Redovisas av kassör. Klubben har ett litet plus i kassan. 

§ 9             Läger hösten 2018. 

Skrivelse med information om hösten läger där instruktörer presenteras och 

kostnad. Lydnadsläger kommer att anordnas från och med fredagen 7/9 till 

söndag 9/9. Vi planerar för tre grupper med begränsat antal ekipage. Åhörare är 

också välkomna. Anmälan är bindande. Medföljande är som vanligt välkomna. 

Valpgrupp kommer att ordnas. Anders Kjernholm kommer att hålla en lite 

föreläsning på lördagskvällen. 

När vi har kostnad för mat, instruktörer och logi kommer detta att läggas ut på 

hemsida och facebook.  

Anmälan öppnas måndagen den 6/8, anmälan är bindande. Anmälan görs per 

telefon till Lotta från kl 18 den kvällen. Senast 18/8 ska anmälningar och 

betalning vara inne. 

Pris för: 

1. tränande 

2. åhörare 

3. medföljande 

4. valpgrupp 
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 Lotta tittar över datum för läger nästa år och kollar med Tånga för att det inte 

ska krocka med GMBK stora tävling.   

 

Fredag: samling och mingel kl. 19  Indelning i grupper. Mingel 

Lördag: träning på Tånga, lunch kl. 13. Medlemsmöte kl 18, med föreläsning 

från Anders. Middag kl. 20. 

Söndag: träning Tånga. Lunch kl 13. Täning – avslut. 

 

§ 10 Övriga ärenden  

 

Ansvar, licenser för skyddshundar. Två medlemmar har ansökt om licens för 

skydd och behöver två stycken som kan gå i god för dem. Ansvarig för Västra 

Distriktets licenser är konsulterad. RiV har fått namn på en person via Västra 

distriktet som kan ta på sig att handha dessa frågor. Styrelsen bifaller. Lotta 

mailar Sven-Olof Sundberg att styrelsen godkänner att Henrik Torsén blir 

ansvarig för RiV, för utfärdande av licenser för skyddshundar. Han kommer 

även att vara behjälplig med frågor.  

 

§ 11            Nästa möte 

  Planeras till veckan innan lägret, 16/8 kl 19. Kontakt via FB läggs i 

nya trådar så att inget tappas bort. 

 

§ 12            Mötet avslutas 

  Lotta tackar för deltagande och avslutar mötet 
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Justeras:  

 

Ordförande …………………………. 

 

Ylva Jonasson………………………. 

 

Susanne Nilsson……………………… 
 
 


