SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
RIESEN I VÄST

Protokoll för medlemsmöte med SRSK Riesen i Väst
Söndagen den 28/4, kl 18.00 på Tånga Hed, Vårgårda
§1

Mötets öppnande.
• Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2

Fastställande av röstlängd.
• 22 deltagande med rösträtt.

§3

Val av mötesordförande.
• Sittande, Malou Jacobsson.

§4

Styrelsens anmälan om protokollförare.
• Sittande, Elin Carlsson.

§5

Val av två justerare.
• Inge Svensson och Britt Munk

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av
personer enligt § 7 mom. 2.
• Finns inga

§7

Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
• Ja

§8

Fastställande av dagordningen.
• Fastställs till gällande.

§9

Ekonomisk rapport.

• Kassören deltar ej under mötet. Har skickat ut en Ekonomisk redovisning.
§ 10

Medlemskap i lokalområde, vara eller icke vara.

• Ordförande samt Peter Lind förklarar läget gällande LOn. Om vi ska ha
kvar medlemskap i LO eller inte. Det är svårt att se vilka som är
medlemmar i olika LOn. Medlemsmötet röstar, för, med full majoritet
(22 röster), att styrelsen skall arbeta vidare med frågan att ta bort
medlemskap i Lo väst och istället enbart kräva medlemskap i SRSK.
Styrelsen kommer att hålla medlemmarna uppdaterade i arbetet.
§ 11

Påfyllning valberedningen

• Två deltagare till valberedningen behövs, en sammankallande samt en
person på två år. Medlemsmötet bestämmer Kent Augustsson 2 år och
Jarmo Renner till sammankallande.
§ 12

Frågor från medlemmar & övriga närvarande

• Lydnadsläger till hösten? Svårt att får mark till bruksgrenarna. Önskan
om lydnadsläger med interna instruktörer. Medlemsmötet röstar med
full majoritet (22 röster) att lydnadsläger kommer vara till hösten, med
interna instruktörer och inslag av uppletande och skotträning.
§ 13

Mötets avslutande

• Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Malou Jacobsson/ordförande

Elin Carlsson/sekreterare
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Inge Svensson/ justerare 1

Britt Munk/ justerare 2
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