
	

	

             SVENSKA RIESEN SCHNAUZER     
             KLUBBEN RIESEN I VÄST  

Verksamhetsberättelse från SRSK Riesen i Väst  2019.  

Styrelsens sammansättning har varit följande:  
Ordförande: Malou Jacobsson 

Sekreterare: Elin Carlsson  

Kassör: Carl Eric Blomqvist 

Ledamot: Helen Svensson 

Ledamot: Ylva Jonasson 

Ledamot: Katarina Holmven 

Ledamot: Susanne Nilsson 

Suppleant: K. A Dahlman 

Suppleant Lotta Persson 

Revisor 1: Christer Holmström 

Revisor 2: Anders Jansson 

Revisor suppleant: Ulla Gustavsson 

Revisor suppleant: Anneli Skatt 

Valberedning: Jarmo Renner (S.K), Helen Aasa och Kent Augustsson. 

Styrelsen har under året haft sju protokollförda styrelsemöten förutom 
årsmötet och det konstituerande mötet därefter. I samband med årsmötet 
höll veterinär Jonna Petersson från Vettris en föreläsning om första hjälpen 



på hund.  Styrelsen har även haft kontinuerlig kontakt under året via mail, 
telefon och Facebook. 

Styrelsen har kallat till två medlemsmöten, ett på våren i samband med 
vårlägret och ett på hösten, samt ett årsmöte.  

Årsmötet för 2019 som hölls i Pingislokalen Vårgårda den 24 februari, 
hade 21 röstberättigade medlemmar närvarande. Medlemsmötet den 28 
april hade 22 röstberättigade medlemmar och medlemsmötet den 27 
oktober på Lerums Brukshundklubb hade sju röstberättigade medlemmar 
närvarande. På medlemsmötet den 28 april beslutades bland annat att 
styrelsen skall arbeta vidare med frågan att ta bort medlemskap i Lo Väst 
och istället enbart kräva medlemskap i SRSK. På medlemsmötet den 27 
oktober ville majoriteten ha höstträff kommande höst som ett alternativ till 
läger. 

Information om klubbens verksamhet, aktiviteter, protokoll m. m har 
funnits på hemsidan och på Facebook. Ansvarig för hemsidan har varit 
Peter Lind.  

Träningsläger på Tånga Hed med inriktning på sök, spår, rapport, 
räddning och IGP har hållits en gång på våren med ca 70 deltagare. Lägret 
var denna gång längre en vanligt, totalt fem dagar och man blandade under 
dessa dagar lydnad med specialmoment. På kvällen den 29 april höll 
Monica Henriksson en föreläsning om att träna och tävla resurs starka 
hundar. Riesen shopen samt Annas textil och design var på plats under 
lägret med försäljning av diverse hund relaterade prylar, tjänster och 
kläder. Lägret var som vanligt mycket uppskattat och fick fin kritik av 
deltagarna. 

Höstens planerade lydnadsläger fick ställas in på grund av för få 
anmälningar. Istället hölls en höst träff. Tretton medlemmar deltog från 
torsdag till söndag, ett flertal medlemmar kom dessutom utöver och deltog 
en eller flera dagar under helgen. Ett upplägg som blev mycket uppskattat 
av de som var närvarande. Under höstens medlemsmöte beslutades därav 
att även hösten 2020 kommer det bli en höstträff.  

Riesen i Väst har under hela året samarbetat med studiefrämjandet vid 
läger och träffar. 

Den 3-6 januari 2019 deltog Riesen i Väst på My Dog i Göteborg med en 
rasmonter.  Ansvarig för monterns utformning var Kenth Augustsson, Inge 



Svensson och Susanne Nilsson. För bemanningen ansvarade Lisel 
Gustavsen. Skäggen i montern var populära och fick stor uppskattning med 
många besökare.  

Arbetet med att följa SRSK:s kommunikationsplan har fortskridit under 
året.  

Ett stort tack till alla medlemmar för ett bra aktivitets 
år i Riesen i Västs anda.  
Malou Jacobsson /ordförande…………………………………………… 

Carl-Eric Blomqvist /Kassör……………………………………………. 

Elin Carlsson /sekreterare……………………………………………….. 

Ylva Jonasson /Ledamot………………………………………………… 

Helen Svensson /Ledamot…………………………………………………  

Katarina Holmven/Ledamot …………………………………………… 

Susanne Nilsson/Ledamot……………………………………………….. 

K. A Dahlman/Suppleant………………………………………………… 

Lotta Persson /suppleant………………………………………………… 

	
	


