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Protokoll till styrelsemöte med RIV onsdagen den 17 januari 2018 kl 20.30. 
Telefonmöte. Medverkande; Maud T, Peter L, Carl Erik B, Elin C, Ylva J, 
Malou J & Liesel G. 
 
Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 

• Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

§ 2 Val av justerare 

Liesel Gustavsen och Maud Tobiasson 

§ 3              Anmälan av övriga ärenden 

• Liesel; Mydog 

• Maud; Facebook medlemmar 

§ 4 Godkännande av dagordning 

• Godkänns 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 

• Inget att tillägga. 

§ 6 Inkommande skrivelser 

• Inbjudan till årsmöte Västra distriktet 17 mars. Lisel G går. 

§ 7 Utgående skrivelser 

• Inga 

§ 8 Ekonomisk rapport (avstämning inför årsmötet) 

• Se bilaga 1. 

• Carl Erik och Peter författar brev till SRSK ang ytterligare bidrag för 

Riesen SM efter önskan från medlemsmötet. 

• Extrakostnad för trasig DVD. DVD eller USB måste köpas in till nästa 

My Dog. 
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§ 9 Årsmöte 2018 

• 24 februari kl 15, på Tånga Hed. Kallelse har skickats ut till medlemmar 

via facebook och på via hemsidan. 

• Carl Erik fixar bokslut. 

• Elin skriver övriga dokument och lägger ut i styrelsegruppen för 

godkännande, innan Peter L lägger ut på hemsidan. 

•  Carl Erik fixar fika, kaffe och smörgåstårta. 

• Lotta Blomqvist har tackat ja till ordförande för årsmötet. 

•  

§ 10            Vårläger 2018   

• Planering tillsammans med nya styrelsen tas upp efter årsmötet. Gamla 

styrelsemedlemmar kommer att lämna över information och dokument 

ang lägerverksamhet samt vara behjälpliga i planeringen. 

§ 11             Övriga ärenden 

• My Dog; Material från My DOG finns nu hos Liesel och Malou. Liesel 

har även träningsmaterial hemma hos sig. En inventeringslista över RIVs 

material behövs göras snarast. Den som ansvarar för My Dog måste 

skicka med ett informationsbrev ang. skötsel av montern tillsammans med 

biljetter till samtliga som står i montern. 

• Facebook användare som vill bli medlemmar i Riesen i Väst godkänns av 

gruppensmedlemmar. Styrelsen önskar varsamhet i godkännandet av nya 

medlemmar. En översikt av medlemmar önskas.  

§ 12  Nästa möte 

• Nästa möte blir på Tånga Hed kl 14.00. 

§ 13            Mötet avslutas 
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• Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Peter Lind/ ordförande                             Elin Carlsson/ sekreterare 

……………………………………….     ……………………………………… 

Liesel Gustavsen/justerare                         Maud Tobiasson/ Justerare 

……………………………………….     ………………………………………. 
 


