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Styrelsemöte i RIV söndagen den 22 mars 2015 kl 18.00.  
Plats; klubbstugan Ale BK 
 
Närvarande: Peter Lind, Kent Augustsson, Maud Tobiasson, Malou Jacobsson, Giesela Ekberg 
och Elin Carlsson. 
Via telefon: Ylva Jonasson & Carl-Eric Blomqvist 
Anmäld frånvaro: Sara Wadman 
 
Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 

• Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Val av justerare 

• Giesela Ekberg och Maud Tobiasson  

§ 3              Anmälan om övriga ärenden 
1. Giesela- Räddningsdag 

2. Västra distriktet årsmötet 

§ 4 Godkännande av dagordning 

§ 5 Föregående mötets protokoll 

• Lägges till handlingarna. 
§ 6 Inkommande skrivelser 

1. Mail med förfrågan kring föreläsning och musikquiz: Frågan kring föreläsning tas 

upp vid nästa möte för ev inplanering till höstläger eller framtida träningsträffar. 

Frågan om musikquiz överförs till punkt § 8 vårläger. 

2. Rapport från årsmötet i Västra distriktet Maud Tobiasson. 

§ 7 Utgående skrivelser 

• Mail till Studiefrämjandet Alingsås/Kungälv & Göteborg angående vårens aktiviteter 

 

§ 8 Vårläger 
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• I dagsläget 63 anmälda. Peter rapporterar kring uppdelning/ anmälningar till lägret. Det 

bestämdes att det måste vara minst 4 plus instruktören/er för att en grupp skall bli av. RIV 

betalar tillbaka ev lägeravgift vid inställd träningsgrupp. Alternativ grupp skall erbjudas 

först.  

• Förfrågan från Helen Aasa om sällskap enbart får komma med på lägret vid måltid fredag 

och lördag kväll. Styrelsen beslutar att det är ok i mån av plats och att kostnaden räknas ut 

därefter.  

• Rumsbokning & campingplats för instruktörer kommer framöver att skötas av Kent. Den 

som ordnar en instruktör till lägret ansvarar för att meddela Kent boende önskan för 

instruktören. Styrelsen bokar själv rum alternativt campingplats.  

• Musikquiz planeras som kvällsaktivitet på lördag kvällen, kommande läger. Peter och 

Marie ordnar.  
• Lotteri ordnas till lördag kvällen, två lottringar köps in. Styrelsen skall gemensamt 

försöka att samla in ordentliga och användbara priser.  

• Förslag träningstävling i lydnad. Peter ger information till deltagare via läger PM. Elin 

informerar och frågar kring intresse på torsdagkväll. 

• Läger mat, korv med bröd plus loka torsdagkväll. Deltagare fixar själv frukost och lunch 

fredag. Middag fredag, småplock brickor till alla. Lördag kväll grill. Kent ordnar via sin 

kontakt. Frukost lördag och söndag. 2 personer behövs från kl 06.00. Middag: 4 personer 

behövs innan och 3 personer behövs efter middag för avplock. Lunch söndag: Pyttipanna 

och ägg.  

• Inköp och komplettering av material görs av styrelsen utefter behov. 

• Giesela skriver ihop info kring räddningsträningen 

 

§ 9 Höstläger 

• Läget under kontroll. Ärendet följs upp vid kommande möte. 

§ 10             Studiefrämjandet/sponsorer. 

• Studiefrämjandets logga sätts in på RIVs hemsida av Peter 
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§ 11 LO Väst, valberedning 

• Alla funderar och ställer frågan till lämpliga kandidater. Frågan följs upp på kommande 

möte alternativt kommande medlemsmöte. 
 

§ 12 LO:nas vara el icke vara 

• RIVS styrelse ställer sig inte bakom förslaget att avveckla LO:na. Frågan förs vidare utav 

styrelsen till kommande medlemsmöte. 

§ 13            Påskläger? 

• Maud har mailat Jerker från RIS angående ev. Påskläger på Tånga Hed. Vi avvaktar i 

frågan på svar  
§ 14            Övriga ärenden  

• Giela: Ang kommunikation inom styrelsen. En sluten Facebook sida skapas av Giesela för 

den vardagliga kommunikationen styrelsen i mellan. En ny tråd läggs upp vid varje ny 

diskussion. Mailen hålls kvar för viktig information samt övrig kontakt som bäst lämpar 

via mail. Alla skall tänka på hur man svarar och skickar mail, om ex alla behöver veta allt. 

Detta för att vi inte skall bli överösta av mail.  

• Giesela: Informerar kring upplägg kring räddningsdagen den 23/5 och lägger ut på RIV 

FB. Styrelsen ställer sig bakom.  

§14:2          Ekonomisk rapport  

• Carl Erik beskriver det ekonomiska läget. 

§ 15 Mötets avslutning 

 
Vid protokoll 

Elin Carlsson /sekreterare                                        Justerare: Maud Tobiasson 

………………………………..                                ………………………………. 

 

Peter Lind /ordförande                                             Justerare: Giesela Ekberg 

………………………………..                               ………………………………….                       


