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Sara Wadman  
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Nr	  6	  2014	  
§ 1 Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade all välkomna till dagens möte. 
§ 2 Val av protokolljusterare 
 Till protokollsjusterare valdes Maud Thobiasson. 
§ 3  Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor. Information från 
 SRSK, Höstläger, information från Västra distriktet och ” kick off” för styrelsen 
§ 4  Föregående mötets protokoll. 
 Föregående mötets protokoll genomgicks och lades till handlingarna. 
§ 5  Inkomna skrivelser 
 Ylva Jonasson om föreläsare på vårlägrets lydnadsdag. 
 Helene Aasa om att anordna exteriörbeskrivning på Herrljunga Bk den 8 /2-
 2015. Styrelsen ser positivt på förslaget och tar kontakt med SRSK för den 
 fortsatta planeringen.  
§ 6  Utgående skrivelser 
 Inga utgående skrivelser. 
§ 7 Ekonomisk rapport 
 Kassören redogjorde för resultat och balansräkning per den 13/12 2014. 
 ( bilaga1) RIV har en god ekonomi. 
§ 8  My Dog 
 Ordförande rapporterade om planeringen för MY Dog och visade materialet 
 till Riesenmontern. Vilket var mycket imponerande. Styrelsen beslöt att 
 införskaffa en Tv med dvd till en kostnad 3000 kr – 4000 kr. Ordförande fick i 
 uppdrag att köpa den samt capa plattor. Giesela ansvarar för inköp av blommor 
 och riesenkola. Peter, Kent och Staffan Björk ansvara för byggandet av 
 montern. Samtliga funktionärer får en röd T-shirt. Vi får 25 stycken koderbiljetter 
 Var och en får en speciell kod. 
§ 9  Årsmöte 



 Årsmöte kommer att hållas den 22 februari 2015 Hemvärnsgården på Tånga 
 Hed kl 14.00. Styrelsen träffas innan och tiden bestäms när alla handlingar till 
 årsmötet är klara. 
§ 10  Vårläger. 
 Vårläger kommer att hållas den 7-10/5 2015 på Tånga Hed. Med samling 
 torsdagkväll kl 20.00.Fredag blir en lydnadsdag. Förutom sök, spår, rapport och 
 räddning planeras en ren tävlingslydnadsgrupp för Karin Fisher Kristiansson. 
 Kerstin hör med Lasse och Lotta Persson för räddningen, Peter hör med Jenny 
 Willman eller Lotta och Kjell Blomqvist till spåret. Maud tar hand om söket och 
 frågar Lena Andersson från Dalarna, Ingvar Klang och Jerker Jeppsson. Kent 
 hör med Ylva och Hans Jonasson om rapporten. 
 När det gäller räddningen skall ekipagen har hjälm och handskar. Möjligheten 
 att låna hjälm skall finnas för den som ingen har. 
§ 11 Hemsidan 
 Peter presenterade förslag på RIV:s hemsida och önskade styrelsens 
 synpunkter på upplägget och innehållet . 
§ 12 Webbredaktör 
 Anna-Karin Lönn har avsagt sig uppdraget som webbredaktör och styrelsen 
 beslöt att tillfråga Mia Stenhjelm om hon var intresserad. 
§ 13 Våraktiviteter 
 Till vårens aktiviteter kan vi få vara på Ale Bk utan någon kostnad. Förslagsvis 
 lördagar. Elin tillfrågas och återkommer med datum. Malou föreslog 
 inomhusträning på Alfa hundcenter till en kostnad på 1 500 kr för en heldag. 
 Hon återkommer med datum. Giesela föreslog en dag med räddning för 
 intresserade och Maud en sökdag 
§ 14 Övriga frågor. 

• Kerstin och Carl-Eric rapporterade från SRSK. Både ordföranden och 
kassören har lämnat sina uppdrag. Fram till årsmötet går vice ordförande 
Hans Gunnarsson in som ordförande och Annika Holmgren som kassör. 

• Kent informerade om nöjda markägare som uppskattade ” vårt tack” 
• Maud rapporterade från Västra distriktets möte. Man har fortfarande 

problem med att få till en valberedning. 
• Ordförande föreslog att styrelsen skulle efter årsmötet avsätta tid för en  

            ”kick off.” 
§ 15 Nästa möte  
 Nästa styrelsemöte bestämdes till någon timma innan årsmötet. 
§ 16 Avslutning 
 Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
Vid protokollet 
 
Kerstin Petersson   Peter Lind 
Sekreterare    Ordförande 
 
Maud Tobiasson 
Justerare    


