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åp Protokoll fört vid medlemsmöte den 27 september 2014 på Tånga Hed. 
 
    
§1  Mötets öppnande 
  Ordförande Peter Lind hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§2  Fastställande av röstlängd 
 Röstlängden fastställdes till 26 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 Britt Staffas Munk och Malou Jacobsson 
 
§ 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 
 Ordförande Peter redogjorde för resultat och balansräkning per 
 2014-01-01—08-21 De budgeterade inkomsterna  visar på plus 9 000 kr  och 
 utgifterna understiger budgeten med drygt 29 000 kr. Till höstlägret har material 
 inhandlas för lägerverksamheten och kostnaden täcks av vårlägret överskott på 
  4 900 kr Det budgeterade överskottet om 1 500 kr kommer säkerligen att bli 
 större. 
 
§ 10 Vårläger 2015 
 Vårlägret kommer att hållas den 7-10 maj 2015 På Tånga Hed .En 
 lydnadsgrupp planeras och beroende på hur många valpar vi har en valpgrupp. 
 Mer information om lägret kommer att finnas på hemsidan och på facebook. 
 
§ 11  Aktiviteter mellan lägren 
  Tre lydnadstränings tillfälle är bokade på Kungliga Hundars anläggning på 
 Hisingen. Den 24/10, 28/11, 19/12 mellan kl 18.00-21.00 och max sex deltagare 
 per tillfälle. 
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  Sökträning för våra medlemmar planeras och datum kommer senare. Alla 
 initiativ från medlemmarna om aktiviteter är mycket positivt. Meddela Peter så 
 lägger han in det i vår kalender på hemsidan   
 
§ 12 My Dog 
 Riv kommer som tidigare har en monter på My Dog som är den 3/1 till 6/1 2015. 
 Vi behöver ha tre grupper nämligen: en som bygger montern, en som ansvara 
 för bemanningen och en som river montern. En lista gick runt bland deltagarna  
 där man kunde ange sitt intresse att vara med och hjälpa till. Peter efterlyste 
 högupplösta bilder på arbetande riesen max10 st för att ha till bildspel på 
 mässan. 
 
 
§ 13 Information från styrelsen 
 Peter informerade om att den nya hemsidan är på gång kommer att vara klar i 
 höst.  
 
 
 § 14   Övriga frågor 
  Kjell Blomqvist informerade från Västra Distriktets möte om SBK:s förslag till 
 regelrevidering  I bruksgrenarna finns olika förslag och det är specialen som 
 bör prioriteras mer än lydnaden. 
 Västra distriktet skall anordna Bruks SM 2016 och många hjälpande händer 
 behövs enligt Kjell. 
 Kerstin informerade om att en arbetsgrupp i SRSK med Hans Gunnarsson som 
 ansvarig har att utforma styrelsens svar på föreslagna regelrevidering. 
 
§ 15 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: 
 
 



   
 
 SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 
 RIESEN I VÄST 
	  
	  
Britt Staffas Munk   Malou Jacobsson 
 


