
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  RIESEN	  I	  VÄST	  

	  
Protokoll	  fört	  vid	  styrelsemötet	  den	  24/8	  -‐2014.	  

Närvarande	  

	  Peter	  Lind	  ordf	  

Maud	  Tobiasson	  vice	  ordf	  

Kerstin	  Petersson	  sekr	  

Carl-‐Erik	  Blomqvist	  kassör	  

Giesela	  Ekberg	  ledamot	  

Kent	  Augustsson	  ledamot	  

Sara	  Wadman	  ledamot	  

Malou	  Jacobsson	  suppl	  

Elin	  Carlsson	  suppl	  

Nr	  5	  2014	  

§	  1	  	   Mötets	  öppnande	  

	   Ordförande	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  informerade	  om	  att	  Kerstin	  var	  på	  ingång.	  

§	  2	   Val	  av	  protokolljusterare	  

	   Till	  protokollsjusterare,	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  dagens	  protokoll	  valdes	  Elin	  Carlsson	  

§	  3	   Godkännande	  av	  dagordning.	  

	   Dagordningen	  godkändes.	  

§	  4	   Föregående	  mötets	  protokoll	  

	   Elin	  rapporterade	  från	  kontakt	  med	  studiefrämjandet	  Vi	  får	  klickers,	  pennor,	  block	  och	  mappar	  
	   samt	  ev	  flaskor	  och	  T-‐shirts.	  Elin	  tar	  hand	  om	  100	  st	  klicker	  för	  ev	  utdelning	  på	  lägret.	  Elin	  har	  
	   lämnat	  till	  studiefrämjande	  deltagarlistor	  från	  vårlägret.	  Till	  lägret	  har	  vi	  	  nya	  listor	  som	  varje	  
	   gruppledare	  och	  deltagare	  skall	  fylla	  i.	  

§	  5	   Inkommande	  skrivelser	  

	   Anteckningar	  från	  möte	  med	  SRSK-‐	  styrelse,	  aktivitetsombud	  och	  representanter	  för	  LO:na	  på	  
	   Kopparbo	  



	   Anteckningar,	  en	  summering	  av	  mötena	  på	  Kopparbolägret	  från	  Peter.	  

	   Protokoll	  från	  SRSK:s	  styrelsemöte	  

§	  6	   Utgående	  skrivelser.	  

	   Inga	  utgående	  skrivelser.	  

§	  7	   Ekonomi	  

	   Vår	  ekonomi	  är	  god.	  Då	  flera	  lägerdeltagare	  inte	  betalt	  avgiften	  flyttades	  sista	  betalningsdag	  
	   fram	  en	  vecka.	  

§	  8	   Höstläger	  

	   Till	  höstlägret	  är	  det	  17	  ekipage	  i	  sök,	  10-‐12	  i	  räddning,	  fem	  i	  spår,	  sex	  i	  rapport	  och	  fyra	  i	  
	   valpgruppen.	  Till	  lydnadsdagen	  är	  det	  33	  ekipage	  anmälda.	  Då	  har	  vi	  inte	  några	  särskilda	  
	   instruktörer	  utan	  alla	  hjälper	  alla.	  Peter	  rapporterade	  att	  det	  fungerat	  bra	  med	  
	   telefonanmälan.	  Väskor	  skall	  inhandlas	  för	  material	  som	  behövs	  för	  respektive	  grupp.	  Material	  
	   enligt	  tidigare	  lista	  är	  inhandlat	  förutom	  skyltarna	  ”sitt,	  ligg	  och	  stå.”	  T-‐shirt	  skall	  inköpas	  till	  
	   instruktörerna	  och	  kort	  på	  de	  tränande	  grupperna	  till	  markägarna	  som	  tack	  för	  att	  vi	  få	  vara	  på	  
	   deras	  marker.	  

	   Ulla	  och	  Jermo	  tar	  hand	  om	  köket	  med	  hjälp	  av	  lägerdeltagarna	  om	  de	  så	  önskar.	  Malou	  
	   inhandlar	  vaxduk	  till	  borden	  och	  väskorna.	  

	   	  Matsedel	  för	  lägret	  fasställdes	  till	  varm	  korv	  med	  bröd	  torsdag	  kväll.	  Frukost	  och	  lunch	  fredag	  
	   får	  deltagarna	  fixa	  själva.	  Middag	  fredag	  brickor	  med	  kallskuret,	  potatis	  sallad	  och	  bröd.	  
	   Frukost	  lördag	  och	  söndag.	  Middag	  lördag	  fick	  Kent	  fria	  händer	  att	  bestämma.	  Söndag	  lunch	  
	   blir	  pyttipanna	  med	  ägg.	  

	   Peter,	  Kent,	  Maud	  och	  Malou	  handlar	  på	  torsdag	  och	  Giesela,	  Maud	  och	  Elin	  packar	  
	   lunchväskorna	  till	  skogen.	  

	   PM:et	  för	  lägret:	  Torsdag	  samling	  kl	  20.00.	  

	   	   Fredag	  samling	  kl	  09.00	  Lunch	  mellan	  12.00-‐13.00	  avslutning	  kl	  16.00	  

	   	   Lördag-‐	  söndag	  frukost	  kl	  07.30-‐08.30.	  Lunch	  lördag	  i	  skogen	  och	  söndag	  
	   	   kl	  14.00.	  

	   	   Medlemsmöte	  lördag	  kl	  17.30-‐18.30.	  

	   	   Staffan	  och	  Peter	  underhåller	  lördag	  kväll	  med	  sång	  och	  musik.	  Styrelsen	  
	   	   beslöt	  att	  vi	  inte	  skulle	  ha	  lotteri	  denna	  gång.	  

	   	   På	  medlemsmötets	  agenda:	  förutom	  sedvanliga	  punkter,	  aktiviteter	  mellan	  
	   	   lägren,	  My	  Dog,	  information	  från	  styrelsen	  och	  övriga	  frågor	  samt	  filmvisning.	  

	   	   Om	  inte	  SRSK:s	  utställningsmaterial	  är	  klart	  till	  My	  Dog	  får	  vi	  skissa	  en	  egen	  
	   	   grundmonter.	  

	  

	  



	  §	  9	   SBKs	  förslag	  till	  regelrevidering	  

	   Kerstin	  informerade	  att	  Hans	  Gunnarsson,	  Vice	  ordf,	  tävlings	  och	  MH	  ansvarig	  i	  SRSKs	  styrelse	  
	   har	  fått	  i	  uppdrag	  att	  utforma	  riesenklubbens	  svar.	  Till	  konferensen	  i	  september	  åker	  Hans	  och	  
	   Alf	  Karlström.	  Ev	  ytterligare	  två	  personer	  från	  riesenklubben.	  Hans	  planerar	  att	  ha	  en	  grupp	  
	   som	  hjälp	  med	  svaret.	  Kerstin	  har	  föreslagit	  Kjell	  och	  Lotta	  Blomqvist	  från	  RIV	  som	  gärna	  är	  
	   med	  i	  arbetet.	  	  

§	  10	   Övriga	  frågor	  

	   Höstens	  aktiviteter	  diskuterades.	  Vi	  kan	  få	  vara	  på	  Ale	  BK	  och	  Vänersborg	  utan	  kostnad.	  Det	  är	  
	   viktigt	  att	  vi	  lägger	  in	  plats	  och	  datum	  vid	  planerad	  aktivitet	  på	  hemsidan	  och	  facebook.	  
	   Inomhusträning	  föreslogs	  t	  ex	  Göteborgs	  Hundarena.	  Peter	  boka	  plats	  förslagsvis	  februari	  2015.	  

§	  11	   Nästa	  möte	  

	   Nästa	  möte	  bestämdes	  till	  den	  30/11	  kl	  16.00	  i	  Kungälv	  

§	  12	   Mötets	  avslutning	  

	   Peter	  tackade	  alla	  för	  ett	  bra	  möte,	  Kent	  för	  förtäringen	  och	  såg	  framemot	  vårt	  höstläger	  

Vid	  protokollet	  

	  

Kerstin	  Petersson	  

Justerare	  

	  

Peter	  Lind	   	   Elin	  Carlsson	  

	   	   .	  

	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  God	  kännande	  av	  dagordningen	  

Dagord	  

	  

	   	  

	  


