
  
 

Protokoll för telefonmöte med styrelsen i RIV  
Onsdagen den 29 juni 2016 kl. 20.00.  
Medverkande: Peter L, Maud T, Elin C, Sarah W, Giesela E och Ylva H 
 
Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna 

§ 2 Val av justerare 

Maud Tobiasson och Malou Jacobsson 

§ 3               Anmälan av övriga ärenden 

Inga 

§ 4 Godkännande av dagordning 

Godkänns 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 

Under justering, Kommer att skickas ut till alla i styrelsen 

§ 6 Inkommande skrivelser 

Inga 

§ 7 Utgående skrivelser 

Inga 

§ 8 Ekonomisk rapport 

Ingen ekonomisk rapport delgives i detta möte. 

§ 9  Höstläger 2016 (Huvudpunkt) 

Information från SBK: all träning med lös hund (mars-aug) kräver en godkänd 

gruppledare och/ eller instruktör av SBK. En lista med aktuella namn för ”uppdraget” 

skall skickas in till Västra distriktet. Patrik (SBK) skall skicka ut intyg till de som får 

vara ansvariga för träning med lös hund. Detta är aktuellt för risen i Västs vårläger 2017.  

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 

RIESEN I VÄST 

 

 



SRSK kan/bör ansöka om detta. Elin har information från sin lokalklubb kring detta och 

mailar övriga i styrelsen.  

Höstlägret 2016 

SÖK:   Tom L klar. Affe Karlström lämnar besked inom kort. i  

Rapport:   Susanne & Jörgen klara 

IPO:   Claes R klar 

IPO(r):  Giesela Ekberg kollar upp möjligheter 

Spår:  Maud Tobiasson frågar Ulla M 

Valpgrupp? Vi kollar eventuella kullar och instruktör. Följs upp? 

 

Anmälan till Peter från den 19:Aug – Sista dag 02 Sept 

Medlemsmöte på fredag: kl. 18:00 

Lotteri, vinster: Black & Decker, Colmaint, Ekhhöjden? (Elin kollar med Anneli Skatt) 

Pris för lägrets/gruppens ”bästa/utmärkande”prestation. Gruppledaren utser en i 

varje grupp  

Listor / Ansvarsområden 

Deltagarlistor med ansvarsområden etc förmedlas/bestäms på kommande telefonmöte i 

september. Ansvarsfördelning för styrelsen skall bestämmas innan lägret.  

 

§ 10             Riesen SM 2017 (Kort uppdatering) 

IPO marker – Annelie kollar marker (Elin) 

 

§ 11 Övriga ärenden   

En helg för styrelsearbete och kombinerad träningsträff är under planering 

Giesela E har kollat möjligt boende och delger information. Nästa steg blir 

att hitta datum. 

§ 13             Nästa möte 

5 Sept kl 20:30, telefon 

§ 14             Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 

 



Ordförande/ Peter Lind                               Sekreterare/Elin Carlsson 

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

Justerare/Malou Jacobsson                       Justerare/ Maud Tobiasson 

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

 

 

 


