SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
LOKALOMRÅDE VÄST

Kallelse till telefonmöte med styrelsen i RIV onsdagen den 11 augusti klockan
19.00.
(Se separat mail/inbjudan för länk till gemensam kontakt)
Dagordning- Närvarande: Malou, Ylva, Katarina, Helen, Lotta, Carl Eric och
Susanne. Frånvaro: Elin och KA
§1

Mötets öppnande
• Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§2

Val av justerare
• Susanne Nilsson och Helen Svensson

§3

Förgående mötesprotokoll
• Inget att tillägga läggs till handlingarna.

§4

Anmälan av övriga ärenden
• My dog
• styrelseprotokoll

§5

Godkännande av dagordning
• godkänns

§6

Inkommande skrivelser• kallelse till distriktsmöte på Kallebäck 11/9

§7

Utgående skrivelser
• inga

§8

Ekonomisk rapport• Kassören informerar om det ekonomiska läget, se bilaga 1

§9

höstläger 2019

• Anmälningar- endast 5 bet än så länge, samtliga i styrelsen är
överens om att vi ställer in om det inte blir minst 20 bet. Malou
lägger ut blänkare på fb. Tångahed behöver avbokas senast 14
dagar innan. Från styrelsen kommer Malou, Elin, cCrl Eric med fru,
Susanne, Helen med man, Katarina? Ylva? Lotta kommer ej.
Samtliga som kommer skall anmäla sig via webformuläret.
• Marker –avvaktar tills vi vet om lägret blir av
• Mat- avvaktar tills vi vet om lägret blir av
• PM- avvaktar tills vi vet om lägret blir av.
§ 10

Övriga ärenden

• Punkt till kommande medlemsmöte föröka få ihop en kommite till my
dog.
• Lotta har önskemål att styrelsemötes protokoll skickas ut till styrelsen när
de är justerade, så alla har möjlighet att läsa.
§ 11

Nästa möte

• Datum bestäms ej. Information i face book grupp om vi ser att det börjar
komma in anmälningar planeras telefonmöte måndag 2/9 kl 19
§ 12

Mötet avslutas

• Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Ordförande och tillfällig sekreterare /Malou Jacobsson
………………………………………………………….
Justerare 1/ Susanne Nilsson
…………………………………………………………
Justerare 2/ Helen Svensson
…………………………………………………………..

Kallelse till telefonmöte med styrelsen i RIV onsdagen den 20 mars 2019
klockan 19.00.
(Se separat mail/inbjudan för länk till gemensam kontakt)
Dagordning
§1

Mötets öppnande

§2

Val av justerare

§3

Förgående mötesprotokoll
•

§ 10 mat planering

§4

Anmälan av övriga ärenden

§5

Godkännande av dagordning

§6

Inkommande skrivelser

§7

Utgående skrivelser

§8

Ekonomisk rapport

§9

Rättelse verksamhetsberättelse 2018

§ 10

Vårläger 2019
• anmälningar
• marker
• mat
• PM

§ 11

Medlemskap RIV

§ 12

Övriga ärenden

§ 13

Nästa möte

§ 14

Mötet avslutas

