SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
RIESEN I VÄST

Kallelse och dagordning till styrelsemöte med RIV torsdagen den 9 november 2017
kl 20.00 Telefonmöte.
Deltagare: Peter, Malou, Maud, Ylva, Carl-Eric, Lisel, Giesela, Katarina
Dagordning
§1

Mötets öppnande

§2

Val av justerare: Ylva och Maud

§3

Anmälan av övriga ärenden

§4

Godkännande av dagordning

§5

Föregående mötesprotokoll

§6

Inkommande skrivelser
• My Dog anmälan kommit in.
• Anmälan till SBK Västra 19 Nov.
• Senast i morgon måste någon utses eller det uppges att vi inte kan.
• Inbjudan till utbildning av mentalbeskrivare och mentaldomare
MT2017 har inkommit
• Kallelse till konferens för MH beskrivare Västra Distriktet 2017-1111.

§7

Utgående skrivelser
• Anmälan skickad till My Dog (Carl-Eric)

§8

Ekonomisk rapport
• Stabil rapport, Höstlägret har återställt ekonomin
• Studiefrämjandet har inte utbetalt något på länge, varken vårläger
eller höstläger, Ylva följer upp tillsammans med Carl-Eric

§9

My Dog
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• 4-7 January
• Lisel, Malou och Maud kan stå i montern. Två hundar klara (Malou
och Maud)
• Malou & Lisel följer upp och tar hand om planeringen.
• Peter & Marie fixar monter
• T-Shirts följs upp, Använda SM-Västar?
• Följs upp via FB grupp och mail.
§ 10

Årsmöte
• 25 Februari, kl. 15:00 Årsmöte för medlemmar
o Hemvärnsgården, Tånga Hed. Katarina kollar upp
hemvärnsgården
o Styrelsen träffas kl. 14:00
o Mötesordförande? Fråga Lotta Blomqvist. Peter frågar.
o Carl-Eric fixar smörgåstårta
• Elin tillfrågas att skicka ut dokument som skall uppdateras och
redovisas på årsmötet till alla via mail. (Mål etc.)
• Uppdatering av dokument följes upp via FB & Mail.
• Tillfråga valberedning om deras förslag till styrelse.
En till behövs till valberedningen.

§ 11

Övriga ärenden

§ 12

Nästa möte
• Förslag Onsdag 17 Januari kl. 20:00, telefonmöte
• Följes upp via mail & FB

§ 13

Mötet avslutas – Ordföranden tackar alla för visat intresse.

