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Protokoll	  fört	  vid	  Riesen	  i	  Västs	  styrelsemöte	  den	  18	  april	  2014.	  

	  

Närvarande	  	  
Peter	  Lind	  ordf	  
Maud	  Tobiasson	  vice	  ordf	  
Kent	  Augustsson	  ledamot	  
Sarah	  Wadman	  ledamot	  
Malou	  Jacobsson	  suppl	  
Elin	  Carlsson	  suppl	  
	  
Frånvarande	  	  
Kerstin	  Petersson	  sekr	  
Carl-‐Erik	  Blomqvist	  kassör	  	  
Giesela	  Ekberg	  ledamot	  
	  
	  
Nr	  3	  2014-‐04-‐18	  
§	  1	   Mötets	  öppnande	  
	   Ordförande	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat	  
§	  2	   Val	  av	  protokolljusterare.	  

Till	  protokolljusterare,	  att	  jämte	  protokollförare	  (Peter)	  justera	  protokollet	  valdes	  
Sarah	  och	  Maud.	  

§	  3	   Godkännande	  av	  dagordning.	  
	   Dagordningen	  godkändes.	  
§	  4	   Föregående	  mötes	  protokoll	  
	   Föregående	  mötes	  protokoll	  godkändes	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  
§	  5	   Inkommande	  skrivelser	  
	   Staffan	  Björk,	  ansökan	  om	  efteranmälan	  till	  lägret.	  
§	  6	  	   Utgående	  skrivelser	  
	   Inga	  utgående	  skrivelser	  noterades.	  
§	  7	   Vårlägret	  
	   Efteranmälan	  

Styrelsen	  valde	  att,	  för	  detta	  läger,	  godkänna	  efteranmälan	  till	  lägret	  på	  personlig	  
basis.	  Varje	  ny	  sökande	  hanteras	  av	  styrelsen	  med	  positiv	  utgångspunkt	  då	  vi	  från	  
början	  är	  för	  få	  för	  att	  få	  det	  att	  gå	  ihop.	  Dock	  skall	  detta	  inte	  påverka	  kvalité,	  mat	  eller	  
struktur	  för	  föreningen	  eller	  deltagarna.	  	  	  
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Musik/	  allsång	  
Staffan	  Björk	  och	  Peter	  kommer	  sätta	  ihop	  sånghäften	  och	  bjuda	  på	  allsång	  under	  
grillkvällen.	  Det	  blir	  två	  gitarrer	  och	  gemensam	  sång	  
Lotteri	  
Styrlesen	  beslutade	  att	  det	  skall	  bli	  två	  lott-‐ringar	  som	  införskaffas	  av	  Sarah.	  Lottpriset	  
är	  satt	  till	  20	  SEK/	  lott.	  Vinster	  är	  på	  nummer	  och	  på	  båda	  ringarna	  för	  att	  ha	  ett	  bra	  
tempo	  och	  öka	  vinst-‐chanserna.	  Vi	  vill	  inte	  dra	  ut	  på	  tiden.	  Priser	  har	  ordnats	  genom	  
sponsring	  där	  styrelsen	  speciellt	  tackar	  för	  ett	  gediget	  arbete	  från	  Malou,	  Sarah,	  
Giesela	  och	  Elin	  som	  ordnat	  med	  priser.	  De	  företag	  som	  sponsrar	  lägret	  är:	  650p,	  Ica	  
Kvantum	  Vänersborg,	  Gunillas	  djurtillbehör,	  ViRuba,	  SCA	  och	  Alektum.	  Samtliga	  
kommer	  placeras	  på	  hemsidan	  med	  länkar	  till	  deras	  siter	  och	  de	  kommer	  även	  finnas	  i	  
ett	  ”Välkommen	  brev”	  /	  PM	  som	  läggs	  ut	  på	  facebook	  och	  hemsidan.	  
Möte	  och	  lägerplanering	  onsdag	  30/4	  
Senast	  kl	  12:00	  kommer	  styrelsen	  (de	  som	  kan	  deltaga)	  mötas	  för	  att	  planera	  och	  
fördela	  ansvarsområden/	  roller	  och	  uppgifter	  som	  styrelsemedlemmarna	  har	  under	  
lägrets	  dagar.	  Styrelsen	  kommer	  här	  att:	  gemensamt	  bestämma	  gruppindelningar	  för	  
Sök,	  Städ	  &	  fix	  lista,	  Bestämma	  och	  förtydliga	  stationer	  och	  dagar	  där	  var	  och	  en	  får	  en	  
tydlig	  bild	  av	  vad	  de	  förväntas	  göra	  och	  när.	  I	  detta	  ingår	  frukost,	  listor	  för	  instruktörer,	  
middag,	  våffel	  stöd,	  inköp	  och	  hämtning	  av	  mat	  etc.	  Vi	  har	  även	  skissat	  på	  upplägg	  för	  
mat	  etc	  men	  detta	  tas	  upp	  under	  onsdagens	  möte.	  
Vård	  av	  markägare	  
Enligt	  uppgifter	  som	  inkommit	  har	  markägare	  tidigare	  inte	  tackats	  av	  Riesen	  i	  Väst	  och	  
styrelsen	  anser	  det	  viktigt	  att	  vårda	  relationen	  med	  de	  markägare	  vi	  har	  varför	  beslut	  
togs	  att	  man	  kommer	  köpa	  in	  en	  liten	  gåva	  för	  att	  visa	  vår	  uppskattning.	  Denna	  kan	  
vara	  i	  form	  av	  en	  chokladask	  eller	  liknande.	  
Sparad	  korv	  från	  höstläger	  
Tidigare	  ordförande	  har	  fryst	  ned	  korv	  från	  höstlägret	  och	  har	  erbjudit	  sig	  ta	  med	  
denna	  till	  årets	  läger.	  Efter	  att	  ha	  stämt	  av	  med	  livsmedelsverket	  och	  andra	  källor	  ser	  
vi	  att	  det	  inte	  rekommenderas	  att	  frysa	  korv	  längre	  än	  2-‐3	  månader	  och	  att	  man	  efter	  
detta	  inte	  bör	  äta	  den.	  Som	  direkt	  följd	  av	  detta	  anser	  styrelsen	  det	  en	  hälsorisk	  för	  
deltagare	  och	  kommer	  därför	  tacka	  nej	  från	  detta	  erbjudande	  men	  vänligt	  tacka	  dem	  
för	  initiativet.	  Ordförande	  kontaktar	  Lasse	  och	  Lotta	  om	  detta.	  

§	  8	   Tillkommande	  ärende.	  
	   Utställningen	  

Det	  diskuterades	  kring	  att	  ställa	  in	  om	  för	  få	  anmäler	  sig,	  Peter	  tog	  i	  uppdrag	  att	  se	  vad	  
som	  gäller	  kring	  detta	  med	  Gurti.	  Vi	  diskuterade	  möjligheten	  att	  i	  framtiden	  ha	  in	  
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officiella	  utställningar	  och	  detta	  kommer	  tas	  upp	  igen	  på	  kommande	  möten.	  Inget	  
beslut	  taget.	  

	   Läger	  2015	  
Vårläger:	  Kent	  har	  kontaktat	  Tånga	  Hed	  för	  bokning	  av	  vårlägret	  2015	  på	  valborg.	  
Peter	  har	  pratat	  med	  Ordförande	  för	  SSLO,	  Marie	  Broholmer,	  och	  de	  kommer	  försöka	  
flytta	  sitt	  läger	  till	  annat	  datum.	  För	  att	  ge	  vårt	  läger	  en	  lite	  bredare	  inriktning	  togs	  
möjligheten	  upp	  att	  kunna	  inrikta	  dessa	  mot	  IPO	  och	  IPOr	  som	  ett	  komplement	  till	  
bruksgrenarna.	  Tanken	  är	  då	  att	  stämma	  av	  detta	  med	  aktiva/	  tävlande	  inom	  IPO	  och	  
IPOr	  och	  se	  till	  att	  de	  har	  instruktörer	  och	  figuranter	  som	  motsvarar	  deras	  
förväntningar	  och	  behov.	  Båda	  är	  växande	  delar	  inom	  SRSK	  där	  vi	  ser	  allt	  fler	  
Riesenägare	  intressera	  sig	  för-‐	  och	  vara	  aktiva	  inom	  dessa	  internationella	  grenar.	  Inget	  
beslut	  taget,	  styrelsen	  avser	  att	  ta	  upp	  detta	  i	  kommande	  möten.	  Ordförande	  kommer	  
även	  stämma	  av	  med	  SRSKs	  ansvarig	  för	  IPO	  för	  att	  se	  vilka	  möjligheter	  som	  finns.	  
Lydnadsläger:	  Tångahallen	  för	  inomhusträning	  –	  	  Efter	  Kents	  rapport	  anser	  styrelsen	  
att	  detta	  inte	  verkar	  vara	  något	  bra	  alternativ	  då	  det	  är	  dyrt	  och	  dessutom	  är	  hallen	  
uppbokad	  de	  flesta	  lediga	  dagarna.	  Vi	  letar	  andra	  möjligheter	  och	  tar	  upp	  detta	  igen	  i	  
kommande	  möten.	  	  
Det	  togs	  även	  upp	  möjligheten	  att	  använda	  sig	  av	  mindre	  samlingslokal	  för	  att	  minska	  
kostnader.	  
Höstläger	  2014:	  Det	  togs	  upp	  att	  man	  bör	  inrikta	  sig	  på	  ”nya”	  instruktörer	  med	  lång	  
erfarenhet	  som	  kan	  locka	  fler	  aktiva	  till	  oss.	  Som	  exempel	  togs	  här	  Mette	  Klavenes,	  
Ingvar	  Klang	  och	  Tom	  Larsen	  upp.	  Styrelsen	  anser	  att	  det	  är	  bra	  att	  kunna	  erbjuda	  
detta	  och	  kommer	  följa	  upp	  detta.	  	  
	  

	   Höstens	  aktiviteter	  
	   Fler	  aktiviteter	  under	  hösten	  diskuterades	  såsom	  lydnad,	  prova	  på	  bruksgrenarna	  och	  
	   valputställning.	  Bra	  förslag/	  idéer	  mailas	  till	  Peter.	  
	   Förtydligande	  av	  rutiner	  &	  roller	  

Diskussion	  kring	  hur	  styrelsearbetet	  kan	  förbättras	  ytterligare	  och	  förenklas	  inför	  
framtida	  medlemmar.	  Styrelesen	  är	  överens	  om	  att	  det	  krävs	  bättre	  dokumentation	  
över	  rollerna	  och	  vad	  för	  kravbild	  och	  uppgifter	  som	  tillhör	  respektive	  roll	  i	  styrelse,	  
kommittéer	  etc.	  Detta	  gäller	  även	  beslutanderätt	  gällande	  uppgifter	  kring	  läger,	  
arrangemang	  och	  kommunikation.	  Styrelsen	  avser	  att	  behandla	  dessa	  frågor	  
ytterligare	  i	  kommande	  möten	  och	  där	  även	  fördela	  ut	  vem/	  vilka	  som	  skall	  leda	  detta	  
arbete	  vidare	  samt	  hur	  det	  skall	  följas	  upp.	  
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§	  9	   Nästa	  möte	  

Datum	  för	  nästa	  möte	  kommer	  beslutas	  vid	  ett	  senare	  tillfälle	  då	  de	  frånvarande	  
deltagarna	  har	  möjlighet	  att	  påverka	  dag	  och	  datum.	  	  

	  
§	  10	   Mötets	  avslutning	   	  
	   Ordförande	  avslutade	  med	  att	  tackade	  för	  ett	  mycket	  bra	  och	  givande	  möte.	  
	   	  
	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
Peter	  Lind	  
Ordförande	  
	  
Justerare	  
	  
Maud	  Tobiasson	   	   	   Sarah	  Wadman	  
Vice	  Ordförande	   	   	   Ledamot	  


