SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN
RIESEN I VÄST

Protokoll för medlemsmöte med SRSK Riesen i Väst
Lördagen den 23/4, kl 18.00 på Tånga Hed, Vårgårda
§1

Mötets öppnande.

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2

Fastställande av röstlängd.

30 deltagare med rösträtt

§3

Val av mötesordförande.

Sittande

§4

Styrelsens anmälan om protokollförare.

Sittande

§5

Val av två justerare.

Britt Staffas Munk & Christer Holmström

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av
personer enligt § 7 mom. 2.

Ingen som ej är medlem i RIV är närvarande i lokalen

§7

Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.

Ja

§8

Fastställande av dagordningen.

Godkänns

§9

Ekonomisk rapport.

Ordförande beskriver det aktuella ekonomiska läget inom klubben. Medlemmarna erbjuds en elektronisk
ekonomisk rapport via mail och/eller via RIVs hemsida. Namn och mailadress lämnas till undertecknad om intresse
finns.

§ 10

Information från styrelsen

Riesen i Väst arrangerar Riesen SM 2017? Ordförande ställer frågan till medlemmarna . Herrljunga BK lämnas som
förslag till samarbetspartner. Anneli Skatt ordförande Herrljunga BK är närvarande på mötet och lovar att ta upp
frågan med aktuell klubb. Förslag på datum: Kristihimmelshelgen, runt den 25 maj. Läger i samband med SMet
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diskuteras som ett alternativ för att på så sätt få mer intresse, funktionärer och publik till tävlingen. Tånga Hed ges
som förslag till samlingsplats för boende, mat, samt för lydnadstävlingar. Specialerna förläggs ute i skogen. En
styrgrupp behövs! Ordförande ställer frågan om intresse finns bland medlemmarna om att arrangera ett SM och
läger kombinerat våren2017.
21 personer röstar för ett läger och lovar i samband med detta att även hjälpa till. Styrelsen tillsamman s Herrljunga
BK tar därefter på sig ansvaret för att kolla upp praktiska detaljer kring evenemanget.


§ 11

Ordförande meddelar att datum för RIVs höstläger nu finns ute på hemsidan.

Frågor från medlemmar & övriga närvarande

Inga

§ 12

Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Elin Carlsson/sekreterare

Peter Lind/ ordförande

……………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

Britt Staffas Munk/ justerare

Christer Holmström/justerare

……………………………………………………………….

………………………………………………………………………

.

