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Protokoll vid medlemsmöte med SRSK Riesen i Väst 
Lördagen den 9/5 på Tånga Hed, Vårgårda 
 
 
§ 1 Mötets öppnande. 

                       Ordförande Peter Lind öppnar mötet 

§ 2 Fastställande av röstlängd. 

                24 personer närvarande varav 23 med rösträtt. 

§ 3 Val av mötesordförande. 

                      Medlemsmötet väljer sittande (Peter Lindh) 

§ 4 Styrelsens anmälan om protokollförare. 

                      Medlemsmötet väljer sittande (Elin Carlsson) 

§ 5 Val av två justerare som jämte ordförande skall justera 

protokollet. 

                     Medlemsmötet väljer Krister Holmström & Lars Persson 

§ 6  Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av  

personer enligt § 7 mom. 2. 

1 person deltar på mötet utan att vara medlem i RIV. Medlemsmötet beslutar att  

personen får närvara utan rösträtt.  

§ 7 Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

                       Ja 

§ 8  Fastställande av dagordningen. 

                      Ok 

§ 9 Ekonomisk rapport. 

                      Ordförande beskriver det ekonomiska läget i klubben. Resultaträkning ej fullständig  
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                       då flera inköp gjorts sedan räkningen fastställts. Klubben har god ekonomi och    

                       medlemsmötet godkänner en muntlig redogörelse. Fullständig balansräkning kommer   

                       att läggas ut på hemsidan inom kort och ytterligare frågor besvaras av kassör och       

                       ordförande. 

§ 10 LO;nas vara eller icke vara? 

                      Frågan diskuteras öppet bland mötesdeltagana.  Ordförande ställer frågan om  

                      medlemmarnas åsikt i frågan. En övertygande majoritet av medlemsmötet önskar ha  

                      kvar Lo; na. 

§ 11 Aktiviteter mellan lägren 

                      Kort resumé från lydnadsdagen på Alfa Hundcenter. 

                      Räddningsdagen den 23/5 är i farozon för att ställas in pga. för få anmälda. Ett       

                      klargörande från ordförande angående dagens upplägg och syfte ges. Ordförande  

                      meddelar att ytterligare aktiviteter planeras under året och att information kring  

                     dessa kommer att läggas ut på hemsidan och på Face Book.  

§ 12 Valberedning sökes  

                Ingen anmälan, Frågan skjuts upp till kommande möte. Ordförande ber samtliga  

                      medlemmar att fundera på lämpliga kandidater. 

§ 13 Övrig information från styrelsen 

                  Sponsring. Ordförande klargör och beskriver kort de företag som sponsrat/sponsrar  

                       Riesen i Väst. Ordförande riktar ett stort tack till dessa företag.  

                       En kort beskrivning kring Riesen I Västs samarbete med Studiefrämjandet ges av  

                       Elin Carlsson 

                   Styrelsen ställer frågan om intresse bland medlemmarna kring att Riesen I Väst  

                       anordnar ett påskläger år 2016. Detta i stället för ett ordinarie vårläger. En klar  

                       majoritet bland medlemmarna på mötet är positiva till detta.  Styrelsen kommer  

                       därutav att boka Tånga Hed under påskhelgen 2016. 
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§ 14 Övriga frågor från medlemmar & övriga närvarande 

                Fråga om deltagande på My Dog mässan 2016. Frågan kommer  

                       att tas upp på kommande medlemsmöte 

                 

§ 15   Mötets avslutande  

                     Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 

 

Vid pennan/sekreterare                                                                    ordförande i RIV 

Elin Carlsson                                                                                      Peter Lind 

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

 

Justerare 1                                                                                          Justerare 2 

Krister Holmström                                                                               Lars Persson 

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