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Styrelsen har under året haft åtta protokollförda styrelsemöten förutom
årsmötet och det konstituerande mötet därefter. Styrelsen har även haft
kontinuerlig kontakt under året via mail, telefon och Face Book. Vid två

tillfällen har styrelsen och delar av styrelsen haft telefonmöte med
styrgruppen för risen SM 2017. Även telefon och mailkontakt har
kontinuerligt funnits mellan styrgruppen och styrelsen under våren.
Rivsstyrelse har kallat till två medlemsmöten, ett på våren och ett på hösten,
och ett årsmöte.
Årsmötet (för 2016) som hölls på Tånga Hed i Vårgårda den 21 februari,
hade 22 röstberättigade medlemmar närvarande. Även medlemsmötena har
hållits på Tånga Hed i samband med vår och höstläger. Medlemsmötet den 28
april hade 21 röstberättigade medlemmar och medlemsmöte den 23 september
hade 24 röstberättigade medlemmar närvarande.
Information om klubbens verksamhet, aktiviteter, protokoll m. m har
funnits på hemsidan och på Face Book. Ansvarig för hemsidan har varit Peter
Lind.
Träningsläger på Tånga Hed med inriktning på sök, spår, rapport, räddning
och IPO har hållits två gånger under året. En gång på våren i anslutning till
risen SM, den 27 till 29 april med 69 anmälda, och en gång på hösten den 21
till 24 september med 64 anmälda. Första dagen på varje läger har ägnats helt
åt lydnadsträning. Riesen shopen samt Ekhöjdens Häst och Hund har varit på
plats under lägren med försäljning av diverse hund relaterade prylar och
tjänster.
Lydnadsträningar & lydnadsdagar inomhus har under året arrangerats för
RIVs medlemmar genom Helene Aasa. Helene har bokat Vårgårda hundarena
vid flera tillfällen under vintern 2017/2018. Träningarna har varit öppna för
alla medlemmar och först till kvarn har gällt. De som varit med har själva fått
välja vad de velat träna på och ingen instruktör har funnits med utan
deltagarna har hjälpt varandra. Tillfällena har i första hand annonserats ut via
Face Book och snabbt blivit fulltecknade.
I anslutning till vårlägret 2017 stod RIV som arrangör för risen SM.
Tävlingarna hölls huvudsakligen på Tånga Hed och runt om i skogarna i
samarbete med Herrljunga BK. En styrgrupp för ändamålet bildades i slutet
av 2016 och gruppen med Lotta Blomqvist i spetsen arbetade hårt för att få
ihop arrangemanget. I rasmästerskapet ingick lydnadsklass 3, elitspår, elitsök,
elitrapport och IPO 3. Även tävlingsstarter i startklass, lkl 1 och 2, lägre och
högre sök, spår och rapport erbjöds i samband med mästerskapet. Totalt

deltog över 60 riesen ekipage. Många funktionärer både medlemmar och icke
medlemmar krävdes för att rodda runt evenemanget och RIVs styrelse är
mycket tacksamma för all hjälp. Ett fint reportage i tidningen Brukshunden
blev ett resultat av evenemanget.
Riesen i Väst har under hela året samarbetat med studiefrämjandet vid
aktiviter och träffar.
Den 5-8 januari deltog Riesen i Väst på My Dog i Göteborg med en
rasmonter. Ansvarig för monterns utformning och design var Peter och Marie
Lind. En ny DVD inskaffades för ändamålet då den gamla gått sönder. För
bemanningen ansvarade Elin Carlsson. Skäggen i montern var populära och
fick stor uppskattning med många besökare.
Arbetet med att följa SRSK:s kommunikationsplan har fortskridit under
året.

Ett stort tack till alla medlemmar för ett bra aktivitets år
i Riesen i Västs anda & ett extra stort tack till alla er som
hjälpte till vid 2017s rasmästerskap på Tånga Hed. Utan
er hade det aldrig gått.
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