SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
RIESEN I VÄST

Dagordning för medlemsmöte med SRSK Riesen i Väst lördagen
den 8/9, kl 17.30 på Tånga Hed, Vårgårda, pingislokalen. Efter
möte föreläsning av Anders Kjernholm.

§1 Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2 Fastställande av röstlängd.
Röstlängd fastställes. Se bilaga.
§3 Val av mötesordförande.
Mötet väljer Lotta.
§4 Styrelsens anmäla om protokollförare.
Styrelsen anmäler Lisel.
§5 Val av två justerare.
Kent Augustsson och Helen Svensson.
§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt
§7 moment 2.
Ej aktuellt.
§7 Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Ja
§8 Fastställande av dagordningen.
Ja

§9 Ekonomisk rapport.
Finns att se. Carl-Eric meddelar att vi får täckning för underskott från SM, har
dock inte fått dessa pengar ännu. Klubben är även lovade ersättning för inhyrda
tränare för läger. Vårläger gick med förlust. Höstläger inte bokfört ännu.
Inga frågor från medlemmar på mötet.
§10 Information från styrelsen
Styrelsen har haft ett antal styrelsemöten, ett fysiskt och ett antal per telefon.
Styrelsen fick mycket positiv feedback på detta läger utfallet blev dock inte så
som beräknat. Till våren kommer det att köras ett ”vanlig” läger. Ulla påpekar
att det blir tajt nästa år också. Vårläger 2019 är efter påsk. Vi kommer att lägga
ut information om vårläger nu under hösten för att förbereda medlemmar.
Nästa år kommer vi inte att krocka med GMBK, information kommer att läggas
ut på hemsidan och facebook. Mötet är överens om att det är en bra ide med
ett rent lydnadsläger. Mötet diskuterar kring lydnadläger nästa höst, mötet är
positiv till ytterligare lydnadsläger.

§11 Frågor från medlemmar &övriga närvarande
Inga.
§12 Övriga frågor.
- My dog.
3/1 – 6/1-2019. Information och upprop kommer att läggas ut på hemsidan.
Mötesdeltagare uppmanas att fundera på om och när man kan så. Intresse
meddelas till sekr.
§13 Ordförande avslutar mötet .
Justeras
Lotta Madsen Persson
Ordförande
Kent Augustsson

Helen Svensson

