
                                                                      
 
Protokoll till telefonmöte med styrelsen i RIV onsdagen den 20 mars 2019 
klockan 19.00.  
Medverkande: Malou J, Carl Eric B, Elin C, Katharina H, Lotta P, Helen S och 
Susanne N. 

 
Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och  

§ 2 Val av justerare 

• Lotta Persson och Carl Eric Blomqvist 

§ 3              Förgående mötesprotokoll  

•  § 10 mat planering; Justerat, utifrån förra protokollet byts korv 

med bröd ut till kallmat/bricka på fredagskvällen.  

§ 4 Anmälan av övriga ärenden 

• Inga 

§ 5 Godkännande av dagordning 

• Godkänns 

§ 6 Inkommande skrivelser 

• Inga 

§ 7              Utgående skrivelser 

• Carl Erik har skickat en begäran till SRSK på utbetalningar som är 

eftersläpande bidrag till RIV. Se bilaga 2 

§ 8 Ekonomisk rapport 

• Kassören redovisar det ekonomiska läget. Se bilaga 1.  

§ 9 Rättelse verksamhetsberättelse 2018 

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 

LOKALOMRÅDE VÄST 
 

 



Det finns ett notat att My Dog 2019 finns omnämnt i verksamhets berättelsen för 

2018 

§ 10            Vårläger 2019 

• Anmälningar; ca 72 anmälningar. Finns plats kvar främst i sök och 

räddnings grupper: Förfrågan från deltagare att få medverka 

måndag till onsdag (lydnadsdag och räddning). Styrelsen beslutar 

att det är ok till ett pris på 1000kr.   

• Rum. Susanne fixar lista till Tånga Hed angående deltagare och 

placering i rum eller husvagnsplats. Malou kommer att vara på 

plats från torsdagen. Hon hämtar nycklar och meddelar instruktörer 

om platser samt koder. 

• Marker; Katharina har koll på marker. Kent hjälper också till med 

både sökmarker och rapportmarker. Lotta har koll på räddnings 

marker och tillhörande nycklar och koder. 

• mat; Katharina har planeringen under kontroll: Lägger ut den 

färdiga menyn tillsammans med prisuppgifter i FB gruppen 

kommande vecka. Korv och bröd till skogen beställs på ICA i 

Vårgårda. Lotta P beställer. Lotta beställer även baguetter till sista 

lunchen. Grillköttet beställs separat. Potatissallad köps separat. 

Kaffe/te och tillbehör inköps på ICA i Vårgårda. 

• PM; Malou fixar PM information och tar hjälp av Peter att lägga ut 

på hemsidan och FB till medlemmarna. 

• Elin fixar skott, 9mm. 

§ 11            Medlemskap RIV 

• Förslag att medlemmar i SRSK som deltar på RIVs läger 

automatiskt blir RIV medlemmar. Frågan tas på kommande 

medlemsmöte 

§ 12            Övriga ärenden  

• Inga 



§ 13            Nästa möte 

• Bestäms till den 8 april klockan 19.00. 

 § 14           Mötet avslutas   

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Malou Jacobsson/ Ordförande                          Elin Carlsson/sekreterare 

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

 

Lotta Persson/Justerare                                 Carl Erik Blomqvist/Justerare 

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

 


