
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2013 
 

Styrelsen för AfRS Riesen i Väst får härmed avge följande verksamhetsberättelse för tiden  
2013-01-01 – 2013-12-31. 
 
Styrelsens sammansättning har varit följande: 
Ordförande: Lars-Inge Persson 
Vice ordf: Inge Svensson 
Sekreterare: Kerstin Petersson  
Kassör: Carl-Eric Blomqvist 
Ledamot: Kent Augustsson 
Suppleant: Maud Tobiasson, Giesela Ekberg 
Revisor: Ida Werner, Anneli Skatt 
Suppleant:  Ulla Gustavsson 
Valberedning: Marie Lind sammankallande 

Kjell Johansson ledamot 
Helene Aasa ledamot 
 

Representant för RIV i SBK Västras distriktet möten: har varit Maud Tobiasson och i Skaraborgs
  distriktet Yvonne Ståhl.   
 
Riesen i Väst har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten förutom årsmöte samt två 
medlemsmöten. 
Årsmötet hölls på Tångahed i Vårgårda med 21röstberättigade medlemmar närvarande. 
Båda medlemsmötena har hållits på Tångahed i samband med vår och höstlägena . Medlemsmötet 31 
maj med 28 röstberättigade medlemmar och medlemsmöte den 21 september med 29 röstberättigade 
medlemmar närvarande. På agendan har bland annat stått SRSK:s förslag till kommunikationsplan. 
Syftet med planen är att underlätta informationsflödet om och kring Svenska Riesenschnauzerklubben 
som tillstyrktes. Att utöka lägren med skydds / IPO träning är en fråga som diskuterats på årets 
medlemsmöten och förslag skall tagas fram till lägren 2014. 
  
Information om klubbens verksamhet, aktiviteter, protokoll m. m har funnits på hemsidan och delvis 
på facebook. Ansvarig för hemsidan har varit Anna-Karin Lönn. 
. 
Träningsläger med inriktning på sök, spår, rapport och räddning på Tånga Hed den 30/5 – 2/6j har 
genomförts med 51 anmälda och höstlägret den 20-22/9 med 64 anmälda. Vid båda lägren har Gerd 
Roden medverkat med Rriesenshopen och på höstlägret deltog också Jarmo Renner med sin fina 
symaskin och många medlemmar fick fina broderier på sina västar och kepsar. Kent Augustsson har 
stått för fina träningsmarker och läger/kökskommitte´n med Inge Svensson, Kjell Johansson och Eddie 
Petersson för all förtäring under lägerdagarna. 
.  
Utställning på Tånga Hed 26 maj för domare Thorbjörn Skaar bedömdes 25 anmälda hundar. De 
delades ut både hanhundscertifikat och tik certifikat och ett bruksprovschampionat till RIV:s Peeka 
Steenari med Åkerblommans Åska. 
 
Riesen i Väst har deltagit med en rasmonter på utställningen My Dog i Göteborg den 3-5januari 2013. 
Ansvarig för monterns utformning och bemanning har varit Pia Vevle, Yvonne Ståhl och Lars-Inge 
Persson. Skäggen i montern har rönt stor uppskattning med många besökare 
.  
Årets ekonomiska resultat visar på en vinst på drygt 6 000 kr trots en förlust på 6 000 kr vad gäller 
vårlägret 
 
Ett stort tack till alla för ett bra aktivitets år i RIV: andan. 



 
 
 
 
 
------------------------------    ------------------------------ ------------------------------ 
Lars-Inge Persson, ordf Inge Svensson, v.ordf          Kerstin Petersson, sekr— 
 
 
----------------------------- ----------------------------------- ------------------------------- 
Carl-Eric Blomqvist, kassör Kent Augustsson, ledamot Maud Tobiasson suppl l 
 
 
------------------------------- 
Giesela Ekberg, suppl 
 
 
 
  



 
 

 
VERKSAMHETSPLAN 2014 

 
 
Information om våra aktiviteter kommer att annonseras i RiesenNytt och läggas ut på 
hemsidan samt faccebook 
 
Medverka med rasmonter vid My Dog utställning My Dog i Gbg. 
 
Årsmöte 16 februari på Tånga Hed, samt 2 medlemsmöten i samband med lägren. 
 
Vårläger med bruksinriktning, räddning och IPO träning  30/4-4/5 på Tånga Hed, Vårgårda 
samt ett höstläger26 
 
Stimulera till träffar/ aktiviteter  på olika brukshundklubbar samt inomhusträning. 
 
 
 

Inriktning av verksamheten 2015 
 
Vår och höstläger med bruksinriktning Bruks, IPO, räddning och lydnadsläger kommer att 
hållas. 
 
 MH om intresse finns samt träffar på olika brukshundsklubbar 
 i klubbens regi. 
 
 
 


