SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
RIESEN I VÄST

Kallelse och dagordning till styrelsemöte med RIV, 2018-10-14. Närvarande
Malou, Ylva, Lotta, Maud. Lisel
.
Dagordning
§1

Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet.

§2

Val av justerare
Maud Tobiasson och Ylva Jonasson

§3

Anmälan av övriga ärenden
My Dog
Vårläger.
Skyddslicens

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§5

Föregående mötesprotokoll
Lämnas till handlingarna.

§6

Inkommande skrivelser
Svar från Hans Gunnarsson ang. ansökan om pengar. Se bilaga.
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§7

Utgående skrivelser

Carl-Eric Blomqvist <ceblomqvist@hotmail.com>

lör 22 sep. 14:40

till Ordförande ,
kassor@srsk.se , Lotta ,
Lisel.gustavsen@gmail.com
Hej!
Riesen i Väst väntar fortfarande på de utlovade bidragen. Föreningen är i stort
behov av dessa för att kunna betala räkningar från vårt höstläger. Var vänlig
utbetala bidragen OMGÅENDE
Jag vill påpeka att en uppmaning om att göra denna utbetalning skickades till
er båda för mer än fjorton dagar sedan.
För Riesen i Väst
Carl-Eric Blomqvist
Kassör

§8

Ekonomisk redogörelse
Kassör redogör för det ekonomiska läget. Höstlägret blev en förlust
på cirka 4000 kr. Alla bidrag från SRSK har ni inkommit. Vårläger
ska planeras, och en kostnad beräknas.

§9

Läger hösten 2018.
Höstläger som i år var ett rent lydnadsläger har fått positiva
kommentarer. Även instruktörer var nöjda. Lite missnöje från en
grupp. Diskussion kring instruktörer för kommande läger. Planen är
att fortsätta med ett rent lydnadsläger.
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§ 10

Övriga ärenden
My Dog: Malou och Lisel tar emot anmälningar om hur vi ska
bemanna montern. Malou tar kontakt med Peter och Marie angående
uppbyggnaden.
Vårläger: Vi kommer att erbjuda alla grenar, rapport, spår, sök, IPO,
räddning och en lydnadsdag mitt i lägret. Förslag för lydnadsdagen
är någon som föreläsare. Ylva och Maud har/tar kontakt med
instruktörer för att efterhöra om någon kan och vad det kostar.
Planering för instruktörer för vårläger börjar. Maud tar kontakt med
IPO-instruktörer. Rapport tas av egna medlemmar. Malou ansvarar
för att fråga instruktörer till sök, 3 st.
Ylva hör med en instruktör för spår. Räddning där har Lotta
undersökt lite för att få till ett område, samt prata med en instruktör.
Mat och marker får tas längre fram. Detta läger ska ha ett lotteri.
Tema friskvård med Ekhöjden ett tillfälle, förslagsvis i samband med
medlemsmötet, Lotta pratar med Annelie om detta.
Skyddslicens: Inbjudan till skyddslicenskurs har inkommit till
klubben. Klubben har inte någon för tillfället som är intresserad av
detta.

§ 11

Nästa möte
Nästa möte planeras till 29/11 kl. 19.00.

§ 12

Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet

