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PROTOKOLL för styrelsemöte i RIV söndagen den 23 augusti 2015 kl 19.00.  
Telefonmöte; Deltagande Peter Lind, Elin Carlsson, Maud Tobiasson, Kent Augustsson, Sarah 
Wadman, Carl Erik Blomqvist och Ylva Jonasson  
Frånvarande; Malou Jacobsson och Giesela Ekberg. 
 
 
 

§ 1 Mötets öppnande 

• Ordförande hälsar alla välkomna 

§ 2 Val av justerare 

• Carl Erik Blomqvist och Sara Wadman 

§ 3              Anmälan av övriga ärenden 

• 1a/ Sarah Wadman 

§ 4 Godkännande av dagordning 

• godkändes 

§ 5 Inkommande skrivelser 
1. Förfrågan från SRSK om ansvar för Riesen SM 2016 (se paragraf  8 )  

• Norrköping har tackat ja. RIV ställer upp i samarbete med Herrljunga BK, om det absolut behövs och om vi 

får ytterligare en förfrågan från SRSK. Herrljunga BK eller någon annan klubb måste dock ta 

huvudansvaret. RIV kan eventuellt tänka sig att hjälpa till/dela ansvaret med ytterligare en Brukshund klubb 

2017. Frågan behandlas mer på kommande styrelse möte 

2. Kallelse till distriktsmöte 9 september 

• Maud Tobiasson representerar RIV 

§ 6 Utgående skrivelser 

• inga 
§ 7 ekonomisk rapport 

• Kassören ger en beskrivning av det ekonomiska läget.  
 

§ 8 Riesen SM 2016 

• Frågan har bearbetats av styrelsen, se inkommande skrivelser paragraf 5 
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§ 9 Höstlägret 2015/ IPO? 

• IPO på Höstlägret, 7 st anmälda. Gruppen full 

• Information om höstlägrets anmälda och gruppindelning. Peter kommer att skicka ut 

skriftlig information om anmälningar och grupp fördelning till alla i styrelsen inom kort. 

Kent redogör för status av rumsfördelningen och mat leveranser. Kent kollar upp om även 

lunch söndag kan ordnas via catering. Kent bearbetar även frågan om skotträning på 

lägret. Bland annat dialog med Tång Hed angående plats Kent. Eventuellt blir skotten på 

pistolklubbens marker. Maud, Kjell och Lotta ansvarar gemensamt för träningstävlingen. 

Dock inte sagt att de skall göra allt arbete. Alla medverkande skall /får hjälpa till på något 

sätt om det behövs. Marie ställer upp som extra resurs i köket. Musik Quis som kvälls 

underhållning och pris för dagens prestation i samtliga grupper. Höstlägret är fullt med 

totalt 77 st anmälda.  

• Frågan om medlemmar med Riesen Snauzer har förtur till läger och aktiviteter diskuteras. 

Samtliga deltagande styrelsemedlemmar anser att medlemmar med Riesen bör ha förtur 

och att vi bör kolla upp om vi kan notera detta på hemsidan och i andra forum när vi 

annonserar ut aktiviteter.  
 

§ 10            MY DOG/rasklubbstorget 

• RIV önskar att delta vid My dog. Intresseanmälan för funktionärer tas upp vid kommande 

medlemsmöte. Carl Erik anmäler. 

§ 11 Övriga ärenden 

• 1a/ Rykten om att hundhållningen sker via hårda tag i Riesen klubben. Styrelsen 

diskuterar ärendet och beslutar att fortsätta göra reklam för Riesen klubben och dess 

hundhållning i samma positiva anda som tidigare. Vi skall också fortsätta att vara goda 

förebilder utåt inom hundhållning. För de personer som ännu inte är övertygade bjuder 

RIV in dessa till en lägerdag eller aktivitet.  

§ 12 Mötet avslutas 

• Ordförande tackar deltagare för visat intresse och avslutar mötet. 
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Elin Carlsson/sekreterare                                          Peter Lind/ordförande 

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

 

Carl Erik Blomqvist                                                   Sara Wadman 

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

                                        

  
 

 
 


