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Protokoll vid styrelsemöte med RIV torsdagen 29/11 kl. 19.00. 

Telefonmöte.  

 

Närvarande: Lotta Persson, Carl-Erik Blomqvist, Ylva Jonasson, Maud 

Tobiasson, Lisel Gustavsen, Malou Jacobsson och Susanne Nilsson. 

 

Katarina Holmven anmält förhinder.  

 

 

Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Val av justerare 

 Maud Tobiasson och Malou Jacobsson. 

§ 3              Anmälan av övriga ärenden 

 Avstämning My Dog 

 Årsmöte 

 Rapport från helgens möte med SRSK 

 Bokning 2020, Tånga Hed  

 Julhälsning 

§ 4 Godkännande av dagordning 

 Dagordning godkännes 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 

 Är justerat och ligger ute på hemsidan. 

§ 6 Inkommande skrivelser 

 Inga inkommande. 

§ 7 Utgående skrivelser 

 Inga utgående. 
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§ 8 Ekonomisk redogörelse 

Carl-Eric redogör för ekonomin. Har inte hänt något sedan förra 

gången förutom att det ligger kvar en skuld då kassör inte fått in 

underlag för att betala. Har gjort olika kalkyler för vårläger som 

styrelsen går igenom.  

§ 9             Vårläger 2019 

Ligger bra i planering med instruktörer, föreläsare och marker. 

Arbetet fortsätter efter helgerna. Anmälan för vårlägret kommer att 

ske via hemsidan.  

§ 10 Övriga ärenden  

Avstämning My Dog: Schemat är fullbokat biljetter kommer att 

mailas ut under helgen. Ev kommer vi att efterhöra om reserver. 

Lotta har fått nytt material som ska vara i montern. Samt en ny 

DVD-spelare. Vi ska även ha kompostgaller att användas vid behov. 

 

Årsmöte: Bokat till den 24/2–19 från kl 15, pingislokalen är bokad.  

Årsmöteshandlingar kommer att sammanställas. Kallelse och 

dagordning kommer att läggas ut på hemsidan. Dragplåster för att 

locka fler medlemmar? Föreläsning ang. första hjälpen för hund, är 

ett förslag. Ylva kollar detta och återkopplar till Lisel.  

 

Rapport från helgens möte med SRSK: Ordförande rapporterar från 

helgens möte med huvudstyrelsen. Det finns vissa problem som 

behöver lösas och hjälp från lokalklubbarna välkomnas. Ylva 

kommer att skicka önskemål till SRSK om att det läggs ut på 
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hemsidan om det är någon som kan tänka sig att anordna 

rasmästerskap. Arbete med ny hemsida kommer att påbörjas. 

 

Bokning av Tånga Hed för Rivs läger för 2020 kommer att göras 

snarast. Vid helgens möte i Jönköping diskutera Lotta med Ris och 

SSLO angående våra läger. Vi bestämde att vi framöver ska stämma 

av med varandra så att det inte blir några krockar. Rivs vårläger 

2019 kommer att ligga helgen efter påsk. Ris kommer att ha sitt 

läger på påskhelgen.  Höstläger 2019 är ändrat så att det inte krockar 

med GMBK och Ris flyttar sitt läger så det inte ligger helgerna efter 

varandra. När vi har bokat Tånga Hed för 2020 lägger vi ut datum på 

hemsidan.  

   

 Julhälsning: Lotta kommer att fixa en julhälsning på våra medier.  

 

§ 11            Nästa möte 

 2019-01-30 kl. 19.00 

§ 12            Mötet avslutas 

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  

  

 

 

Justeras:  

Ordförande Lotta Madsen Persson 
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Malou Jacobsson  Maud Tobiasson 
 

 

 

 

 


