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Kallelse och dagordning till styrelsemöte med RIV, 2019-02-03. Telefonmöte.  

 

Närvarande: Lotta Madsen Persson, Malou Jacobsson, Maud Tobiasson, Ylva 

Jonasson, Carl-Eric Blomquist, Katarina Holmvén, Susanne Nilsson och Lisel 

Gustavsen. 

 

Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordföranden hälsar välkomna och öppnar mötet.    

§ 2 Val av justerare 

 Susanne Nilsson och Katarina Holmvén.  

§ 3              Anmälan av övriga ärenden 

- Vårläger, inventering (Lotta) Lena och Anders Janson. 

- Avstämning My Dog. (Lotta) 

- Anmälan vårläger. (Lotta) 

- Information från SRSK (Malou)  

§ 4 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkännes.  

§ 5 Föregående mötesprotokoll 

 Justerat och ligger på hemsidan.   

§ 6 Inkommande skrivelser 

Inbjudan till årsmöte Västra distriktet 2019-03-16, i Romelanda. 

Samt inbjudan till årsmötet Studiefrämjandet 2019-03-27, i Borås. 

§ 7 Utgående skrivelser 

 Inga. 

§ 8 Ekonomisk redogörelse 
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Kassör har inte börjat bokföra för i år då föregående inte är avslutat 

ännu. Finns kontanter i kassan. Redovisning till årsmötet är klart.  

  

§ 9             Årsmöte. 

Styrelsen träffas kl. 13:00 för att ställa i ordning. Uppmaning på FB 

om man tänker komma. Carl-Eric beställer smörgåstårta. Susanne 

fixar kaffe och tallrikar m m. Handlingar till mötet trycks upp av 

Ylva, eller användning av kanon. Föreläsning kl. 13:30 och håller på 

cirka 2 timmar. Smörgåstårta i samband med årsmötet. Present till 

föreläsare och ordföranden fixas av Lotta. 

§ 10 Övriga ärenden. 

- Vårläger, inventering (Lotta) Lena och Anders Janson. 

Inventering av övriga saker kommer att göras av Lotta och 

Katarina så att en lista kan lämnas över på årsmötet. Lena och 

Anders erbjuds ett läger per år, beslut från styrelsen.  

- Avstämning My Dog.  

Detta blev ett mycket bra event, fin monter. Mycket folk som 

besökte. / Lotta 

- Anmälan vårläger. (Lotta) 

Planering för vårläger ligger långt fram, flera instruktörer är 

klara. Kostnad för läger ska beräknas. Föreläsare är bokad. Ingen 

föreläsning på medlemsmöte, Annelie Skatt tillfrågas ang. 

föreläsning vilken dag som skulle passa henne. Vad gäller 

anmälningar via nätet och ett formulär. SRSK kommer att ordna 

ett som alla kan använda, detta är inte klart i dagsläget. Frågan är 
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när anmälning ska öppnas och stängas. Kontaktperson med 

Studiefrämjandet tar emot anmälningarna, Ylva i dagsläget. 

Inbjudan görs efter årsmötet. Anmälan öppnas 15 mars öppen till 

5 april, ska vara betald innan 12 april. Katarina kommer att kolla 

ang. mat.  

- Information från SRSK (Malou) 

Broschyrer är uppdaterade och kommer att ligga på hemsidan. 

Jenny Willman är färdig med ett valpbrev med info om klubben 

för uppfödare att använda, kommer också att ligga på hemsidan. 

Risen Nytt som varit vilande kommer att ersättas med ett 

nyhetsmail till medlemmar. Detta kommer att ske när det finns 

något att meddela, Jenny Willman kommer att hålla i detta. 

Webbfomulär för anmälningar till läger planeras att köpas in. Ny 

logga kommer att finnas samt mallar för mötesprotokoll på 

hemsidan. Ang. rasmästerskap är det inte officiellt ännu men 

kommer troligen att arrangeras för 2019, första helgen i juni.   

§ 11            Nästa möte. 

 Konstituerande möte efter årsmöte 2019-02-24 

§ 12            Mötet avslutas.  

Ordföranden tackar för året som gått, kommer att fortsätta i styelsen 

i annan form. 

  

 

 

 

 


