Medlemsmöte med Riesen i Väst lördagen den 28 april 2018 på Tånga hed, Vårgårda

§1

Mötets öppnande
•

§2

Fastställande av röstlängd
•

§3

Kassör Carl-Eric Blomqvist redovisat för medlemsmötet.
Pengar för vårlägret har kommit in men inga utgifter har dragits så de redovisade
summorna kommer att ändras efter lägret.
Vi har fått 3000 kronor från SRSK för My Dog.
Beträffande SM 2017 har vi inte fått några pengar hittills. SRSK efterlyser en
redovisning av varför vi fått ett underskott.

Information från styrelsen
•

•
§ 11

Godkänns

Ekonomisk rapport
•

§10

Ja

Fastställande av dagordning
•

§9

Godkänns

Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
•

§8

Sarah Wadman och Jessica Andersson

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom personer enligt § 7 moment 2
•

§7

Susanne Nilsson (sekreteraren förhindrad att närvara)

Val av två justerare
•

§6

Lotta Madsen Persson

Styrelsens anmälan om protokollförare
•

§5

18 medlemmar

Val av mötesordförande
•

§4

Ordförande Lotta Madsen Persson hälsar mötesdeltagarna välkomna

Elin Carlsson har avgått som sekreterare och ledamot Lisel Gustavsen har utsetts
till ny sekreterare, Ylva Jonasson har utsetts till ledamot istället för Lisel
Gustavsen. Styrelsen består ny av 7 personer plus en suppleant vilket godkändes
av mötet.
Information och diskussion kring antalet anmälda lägerdeltagare (färre än vanligt)

Frågor från medlemmar och övriga ärenden
•

Frågan väcktes om man kan vara medlem i två lokalområden (LO:n) samtidigt.
Carl-Eric Blomqvist har tidigare ställt frågan till SRSK:s kassör och fått till svar att
det av flera olika (men okända) anledningar inte går.

•
§ 12

En medlem framförde sitt tack för hur Riesen i Väst arbetar. Hen har själv hund av
annan ras men är med i RiV.

Mötets avslutande
•

Ordförande Lotta Madsen Persson tackade för visat intresse och avslutade mötet

Lotta Madsen Persson/mötesordförande

Susanne Nilsson/mötessekreterare

………………………………………………………………

………………………………………………………

Sarah Wadman/justerare

Jessica Andersson/justerare

………………………………………………………………

………………………………………………………

