
  
 

 

 

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 

RIESEN I VÄST 

 

 

Protokoll till telefonmöte med styrelsen i RIV onsdagen den 13 april 2016 kl 19.00.  
 
Medverkande: Peter Lind, Sarah Wadman, Maud Tobiasson, Ylva Jonasson, Carl Eric Blomqvist, 
Elin Carlsson & Gisela Ekberg 

 
§ 1 Mötets öppnande 

         Ordföranden öppnar mötet 

§ 2  Val av justerare 

         Maud Tobiasson & Carls Eric Blomqvist 

§ 3              Anmälan av övriga ärenden 

1. Riesen SM 2017 Riesen i Väst? 

2. Korning inom Riesen klubben? 

§ 4 Godkännande av dagordning 

          Dagordning godkänns 

 § 5 Föregående mötesprotokoll 

         Läses och läggs till handlingarna 

§ 6 Inkommande skrivelser 

 Valberedning SRSK sökes: En representant från respektive LO önskas. 

Frågan tas upp på kommande medlemsmöte för att därefter behandlas inom 

styrelsen igen.  

§ 7 Utgående skrivelser 

 PM till vårläger skickas ut till medlemmar och deltagare digitalt inom kort.  

§ 8 Ekonomisk rapport 

          Kassören ger en redovisning av det ekonomiska lägret. Utlovade pengar fattas från centralt 

håll.  

§ 9 Vårläger 2016 

 Roller, ansvarsfördelning: Ylva ansvarar skotträning och platsläggning 

enligt schema/PM, fixar även ”varnings” skyltar. 
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 planering/upplägg; Tånga Hed har lovat att rum och anläggning skall vara 

ok inför lägret. Kent har kontakt med Tånga Hed. Kent har även kontakt och 

kontroll över matleveranser. Peter och co. inhandlar övrig mat.  

 Lotteri och priser under kontroll. Tipspromenad/poängpromenad, Malou 

fixar.  

 deltagare status; i nuläget 75 deltagare, Peter har gjort preliminära grupper. 

 Studiefrämjandet; Elin skickar in gruppfördelningen  

 Sponsring klart till priser etc. 

 Övrig planering och ansvarsfördelning görs på plats.  

§ 10            Övriga ärenden    

1. Riesen SM 2017 med Riesen i Väst, frågan tas upp på medlemsmötet. En styrgrupp 

kommer att behövas. Herrljunga BK kommer att tillfrågas för samarbete.  

2. Korning inom Riesen klubben? Ingen inom styrelsen har fått någon information. 

3. Maud Tobiasson önskar att få avlastning som distriktsansvarig. Gisela Ekberg tar över 

som ansvarig att fördela ut datum för möte till övriga i styrelsen.  

4. Gisela har förslag på olika aktivitetsdagar bla agility och IPO R. Gisela kommer att 

fortsätt utforska möjligheter och intresse inför detta. 

§ 11            Mötet avslutas 

            Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  

 

Elin Carlsson/sekreterare                                            Peter Lind/ordförande 

………………………………………                        ……………………………………… 

 

Maud Tobiasson/Justerare                                        Carl Eric Blomqvist/Justerare 

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

 

 

 


