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Styrelsen för SRSK Riesen i Väst får härmed avge följande verksamhetsberättelse för tiden  
2014-01-01 – 2014-12-31. 
 
Styrelsens sammansättning har varit följande: 
Ordförande: Peter Lind 
Vice ordf: Maud Tobiasson 
Sekreterare: Kerstin Petersson  
Kassör: Carl-Eric Blomqvist 
Ledamot: Kent Augustsson 
Ledamot Giesela Ekberg 
Ledamot Sara Wadman 
Suppleant: Malou Jacobsson 
Suppleant Elin Carlsson 
 
Revisor: Ida Werner, Anneli Skatt 
Suppleant:  Ulla Gustavsson Anders Jansson 
 
Valberedning: Ulla Gustavsson sammankallande 
 Ledamot Lotta Augustsson 
Ledamot Helene Aasa  

 
Representant för RIV i SBK Västras distriktet möten har varit Maud Tobiasson och i Skaraborgs
  distriktet Yvonne Ståhl.   
 
Riesen i Väst har under året haft sex protokollförda styrelsemöten och förutom årsmöte två 
medlemsmöten. 
Årsmötet hölls på Tånga Hed i Vårgårda med 28 röstberättigade medlemmar närvarande. 
Båda medlemsmötena har hållits på Tånga Hed i samband med vår och höstläger . Medlemsmötet 
1:ste maj med 28 röstberättigade medlemmar och medlemsmöte den 27 september med 26 
röstberättigade medlemmar närvarande. På årsmötet beslutades att styrelsen skulle utökas med två 
ledamöter.   
  
Information om klubbens verksamhet, aktiviteter, protokoll m. m har funnits på hemsidan och på 
facebook. Ansvarig för hemsidan har varit Anna-Karin Lönn. Under året har Peter och Marie Lind 
tagit fram en ny hemsida för RIV. 
 
 Årets officiella Utställning i maj var RIV:s sista  utställning på ett tag. En liten men väl genomförd 
utställning. Alla hundar skötte sig fint. Domare var Svante Frisk, en mycket noggrann och trevlig 
domare. Ett varmt tack till Gurtie Johansson som varit ansvarig för utställningarna i många år och 
Lotta Persson som skrivit alla exteriörbeskrivningarna. 
. 
Träningsläger med inriktning på sök, spår, rapport och räddning  på Tånga Hed den 30 april-4 maj har 
genomförts med 48 anmälda och höstlägret den 26-28 september med 70 anmälda. Planerad IPO 
träning fick ställas in på grund av för få anmälningar. Lägren har utfallit väl med nöjda deltagare och 
instruktörer .På höstlägret återupptogs en gamman tradition en valpgrupp som blev mycket uppskattad. 
Material till lägren bruks/lydnad har inköpts under året. På båda lägren har Riesenshopen funnits på 
plats vilket har uppskattas mycket av deltagarna. 
Under hösten har tre lydnadstränings tillfällen i  inomhushall anordnads. Bra och trevlig träning 
tillsamman med riesenvänner. Alla aktiviter under året har skett i samarbete med Studiefrämjandet. 
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Riesen i Väst har deltagit med en rasmonter på utställningen My Dog i Göteborg den 3-6januari 2014. 
Ansvarig för monterns utformning och bemanning har varit Susanne Nilsson, Staffan Björk och Lars-
Inge Persson. Skäggen i montern har rönt stor uppskattning med många besökare. 
    
Arbetet med att följa SRSK:s  kommunikationsplan har fortskridit under året bland annat med en ny 
hemsida som ett av resultaten tillsammans med att planera och designa 2015 års monter på My Dog 
efter en central skiss så montern på mässor och andra aktiviteter utformas lika. 
 
Ett stort tack till alla för ett bra aktivitets år i Riesen i Västs anda. 
 
 
 
------------------------------    ------------------------------ ------------------------------ 
Peter Lind  Maud Tobiasson           Kerstin Petersson 
ordförande  vice ordförande sekreterare 
 
 
----------------------------- ----------------------------------- ------------------------------- 
Carl-Eric Blomqvist Kent Augustsson Giesela Ekberg  
Kassör  ledamot  ledamot 
  
 
------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------- 
Sara Wadman  Malou Jacobsson Elin Carlsson  
ledamot  suppleant  suppleant 
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