
  
 

Protokoll för telefonmöte med styrelsen i RIV onsdagen den 4 maj 2016  
kl 20.00.  
Medverkande; Kent Agustsson, Maud Tobiasson, Malou Jacobsson, Peter Lind och Elin 
Carlsson  

 
Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

§ 2 Val av justerare 

Kent Agustsson & Malou Jacobsson 

§ 3              Anmälan av övriga ärenden 

Inga 

§ 4 Godkännande av dagordning 

Godkändes 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 

Läggs åt handlingarna 

§ 6 Inkommande skrivelser 

1. Inbjudan från Västra distriktet om distriktsmöte 25/5. Malou Jacobsson deltar från RIV. 

§ 7 Utgående skrivelser 

1. Tack för lägerbrev till alla deltagare på RIVs vårläger via Peter Lind. 

2. Information sänt till SRSK med beslut från senaste medlemsmöte angående RIVS 

ansvar av Riesen SM 2017. 

§ 8 Ekonomisk rapport 

Ingen rapport från kassören. Skjuts upp till kommande möte. 

§ 9  Vårläger 2016 

 Positiv feedback från deltagarna. Vi lämnar ett lyckat vårläger till 

handlingarna 2016.  
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§ 10             Riesen SM 2017. 

 Datum: Preliminärt bokat 27/4- 1/5.  

 Plats; Tånga Hed och Herrljunga BK 

1. Roller/att göra- steg 1.  

 Herrljunga BK lovar att ta huvudansvaret för elitspår, sökruta och 

rapportbanan. Elin har talat med Anneli Skatt/ordförande Herrljunga 

BK.  

 Peter kontaktar Lotta Blomqvist ang hjälp med att styra upp ett SM.   

 Elin ansvarar över kontakten med Herrljunga BK 

 Peter ansvarar över kontakten med IPO folket. 

 Kent kollar med marker runt Tånga Hed för lydnad och uppletande. 

Info till övriga i styrelsen löpande via facebookgruppen samt via mail. Uppföljning på 

kommande möte.  

§ 11             Team building styrelsen: tränings/mötes helg 

Malou Jacobsson ger förslag till en team building helg kombinerat styrelsearbete med 

eventuellt inhyrd instruktör. Styrelsen beslutar att varje styrelsemedlem till kommande 

möte funderar ut koncept för hur en sådan helg skulle kunna se ut.   

§ 12 Övriga ärenden   

Inga                    

§ 13             Nästa möte 

Nästa träff bestäms till kl 11.00 i Tämta hos Kent för hundträning och styrelsemöte kl 

15.00. 

§ 14             Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  

 

 

Elin Carlsson/sekreterare                                        Peter Lind/ordförande  

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

 

Malou Jacobsson/justerare                                     Kent Augustsson/justerare  

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

 


