SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
RIESEN I VÄST

Protokoll till styrelsemöte med RIV söndagen den 4 mars 2018 kl 17.00
Telefonmöte. Medverkande: Lotta P, Lisel G, Ylva J, Susanne P, Carl Eric B,
Maud T, Malou T och Elin C.
Frånvarande Katarina H.

§1

Mötets öppnande
• Nya ordförande Lotta Madsen Persson öppnar mötet och hälsar möte

§2

Val av justerare
• Ylva Jonasson och Lisel Gustavsen

§3

Anmälan av övriga ärenden
• Elin – facebook konto
• Lotta – hemsidan

§4

Godkännande av dagordning
• godkändes

§5

Föregående mötesprotokoll
• Inventarielista skall göras för RIVs räkning i samband med kommande
läger. I framtiden skall material förvaras hos Lena AX Jansson i
Vårgårda. Beslut om inköp till My Dog skjuts fram. Inget mer att tillägga,
läggs åt handlingarna.

§6

Inkommande skrivelser
• Inbjudan till licensteori. Ingen åtgärd.

§7

Utgående skrivelser
• Till styrelsen för SRSK: Medlemmarnas önskan om ökat bidrag (201802-18) se bilaga 1.

§8

Vårläger 2018
• Lotta kommer att ta hand om anmälningar till kommande läger
• Träningsgrupper: Sök, spår, IPO, Rapport. Gruppindelning gör gemensam
inom styrelsen innan mötet.
• Instruktörer till lägret: Maud tar hand om 3 sökinstruktörer och IPO. Elin
Kollar spår (förslag Jenny W). Ylva kollar med rapportinstruktör.
• Marker: Ylva kollar med marker till rapport. Styrelsen kollar med
Katarina kollar med sina marker. Viktigt att instruktörer följer med ut och
kollar på markerna innan träning.
• Lisel. Tar hand om bokning av boende på Tånga Hed. Har för närvarande
reserverat 10 husvagnsplatser och två länger (hus 2 och 3)
• Mat, Lotta kollar med Katarina. Ingen frukost, men erbjuda ”mingel”
kaffe på morgonen, test på kommande vårläger. Mat även på lydnadsdag
(pytt i panna). Ingen lunch på Tånga Hed sist dagen. Erbjuda
smörgåsar/baguette ute i skogen istället.
• Maxantal 70 st.
• Anmälan öppnar 26/ 4 efter kl 18.00.

§9

Övriga ärenden
• Elin: Ang anmälningar på RIV facebooksida. Elin kollar med Peter Lind.
• Lotta ang hemsida. Vem har ansvaret? Lotta kollar med Peter och Marie.

§ 10

Nästa möte

”Läger” möte 20 mars kl 19.00
§ 11

Mötet avslutas

• Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Elin Carlsson/ sekreterare

Lotta Madsen Persson/ordförande

…………………………………..

………………………………….

Ylva Jonasson/justerare

Lisel Gustavsen/ justerare

……………………………………….

…………………………………………

