
  
 

 

 

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 

RIESEN I VÄST 

 

 

Protokoll till styrelsemöte med RIV lördagen den 5 juni 2016 kl 15.00, 

Hemma hos Kent Augustsson, Tämta.  
Deltagare: Peter L, Malou J, Gisela E, Kent A, Carl Eric B, Maud T och Elin C.  

Via telefon Ylva J.  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande öppnar och hälsar alla välkomna.  

§ 2 Val av justerare 

Gisela Ekberg och Kent Augustsson 

§ 3              Anmälan av övriga ärenden 

 Info från senaste distriktsmöte 

 Milersättning/instruktörer 

§ 4 Godkännande av dagordning 

Godkänns 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 

Inget att tillägga. Protokollet läggs till handlingarna 

§ 6 Inkommande skrivelser 

 Protokoll från senaste SRSK möte- Ansvarsfrihet för SRSKs styrelse 2015 

§ 7 Utgående skrivelser 

 Inga 

§ 8 Ekonomisk rapport 

Kassören ger en aktuell rapport kring det ekonomiska läget. Se bilaga. 

§ 9 Team Building för RIVs styrelse/ styrelse teknik? 

Styrelsen planerar en team building och planeringshelg i oktober.  Gisela kollar upp förslag på 

boende och plats. 

§ 10            Riesen SM 2017  

Tånga Hed bokat 27/4- 1/5. Fotbollsplan för lydnad går att boka via Tånga Hed. Kent gör detta. 

Mark för uppletande nära Tånga Hed undersöks.  



  
 

 

 

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN 
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Lydnad 1, 2 och 3 körs på lördag eftermiddag/kväll. Sök och rapport Lägre, högre och Elit. Spår 

enbart elit. Körs på valborgsmässoafton. Brukslydnad samt uppletande körs måndag 1/5. IPO 

delas på två dagar? Peter talar med SRSK angående tävlingsansvar samt med IPO gänget om hur 

de vill lägga upp sin tävling. Elin kollar med Herrljunga BK angående mark till IPO spår.  

RIV lägret/vårlägret i samband med SM:et blir fredag 28/4 (heldag) och lördag fm 29/4. Samling 

torsdag kväll. 

§ 11             Höstläger 2016 

Fördelning av uppgifter för deltagande styrelsemedlemmar under lägret skall bestämmas innan 

lägret börjar.  Träningsgrupper sök, spår, rapport, IPO och ev IPOr/Räddning. Gisela och Kent 

kollar möjligheter till miljöbana och instruktör för IPOr. Maud kollar sökinstruktörer. Affe 

Karlström till spår? Maud frågar.  Rapport endast en grupp, Kent kollar instruktörer för rapport. 

Telefonmöte med fokus på höstlägret planeras till den 29/6 kl 20.00. 

§ 12  Övriga ärenden 

 Malou ger en rapport från Västra Distriktets senaste möte. 

 Milersättning ej utbetalt till lägerinstruktörer. Betalas ut retroaktivt till 

deltagande instruktörer på senaste vårlägret. Framöver skall information ges 

till instruktörer att de själva måste ge fullständiga uppgifter till RIVs kassör 

för ersättning. 

§ 13            Nästa möte 

Telefonmöte enbart kring höstlägret 29/6, kl 20.00. 

§ 14            Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

Elin Carlsson/sekreterare                                           Peter Lind/Ordförande 

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

 

Gisela Ekberg                                                            Kent Augustsson  

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


